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Med nærværende skrift påbeg}Tides der en ny række med-

delelser fra de under ministeriet for kirke- og undervisnings-

væsen samlede arkiver, d. e. det kongelige gehejmearkiv og

kongerigets arkiv. Det er meningen at lade dem fremtræde

enkeltvis som selvstændige helheder og at fremme udgivelsen

i samme forhold som arkivets tid og kræfter tillader det og

de dertil nødvendige midler måtte blive bevilgede. Som fælles

mærke vil den på dette bind trykte vignet, der skulde minde

om rigsarkivernes samling på Københavns slot, kunne tjene.

Motivet til den er tagen af det kongelige segl fra hin tid, kun

med forandring af årstallet.

Det vigtigste formål for disse meddelelser vil selvfølgelig

være udgivelsen af aktstykker og materi alier til fædrelandets

historie. Når dette første skrift i den henseende tildels ind-

tager en noget anden plads, da er grunden den. at man har

anset det for hensigtssvarende , nu da vort arkivvæsen har

undergået og forhåbenlig i en nær fremtid yderligere vil konune

til at undergå væsenlige forandringer, for offenligheden at

fremlægge en redegørelse for dots hidtil kun meget ufuld-

komment kendte fortid, der bade i sig selv er af den største



interesse for vor historie og vil kunne yde et vigtigt bidrag

til bedømmelsen af, livad der i fremtiden bør og kan gøres

for dets udvikling. Da det tillige er meningen med nogle års

mellemrum at udgive meddelelser om arkivernes indre forhold

og arbejder, ledsagede af vejledende oversigter over enkelte

•større eller mindre afdehnger af dem, så vil denne historiske

udsigt endvidere kunne danne en indledning til disse.

Betegnelsen ..rigsarkiv" er hos os tidligere især bleven

brugt om. de middelalderlige brevkamre på Kalundborg, Køben-

havns slot o. s. V., der omfattede alle de arkivalier, som riget

og kronen overhoved sad inde med, være sig af adkomster

eller af brevskaber og registranter, fremgåede af rigets admini-

stration. Det vil derfor være berettiget at overføre samme

navn på alle de arkiver, som senere på samme måde er frem-

gåede af rigets centraladministration, efter at den var bleven

mere mangeartet, altså samtlige kollegial- og ministerial-arkiver.

I denne mere omfattende betydning er ordet taget på dette

sted. Det er da også en følge heraf, at såvel „fælleshvælvingen'-

på Gottorp som de af de kongelige regeringskancellier for

Sønderjylland dannede arkiver her er medtagne, medens der-

imod selvfølgelig de særlige arkiver i Norge såvel som i de

tyske lande, der har været knyttede til riget, er forbigåede.

Juli 1884.



Indtil 1582.

I. Den ældre middelalder.

Uprindelsen til et dansk rigsarkiv må søges i de „brevkister",

som fandtes i det ældste kongelige kapel eller kancelli. Hvad

der af den slags har været til før Valdemar Atterdags tron-

bestigelse, er nu så godt som altsammen tabt: det som endnu

er i behold af pergamentsbreve fra ældre tid, hidrører så godt

som udelukkende fra de kirkelige stiftelser eller tilhører ud-

landets arkiver. Vi kan derfor kun i hovedtrækkene og ved

jævnførelse med vore sydlige naboers nøjere kendte forhold

danne os en omtrentlig forestilling om, under hvilke forhold

regeringsmyndigheden hos os er bleven udøvet og hvilke skrift-

lige mindesmærker den til sin tid må have efterladt sig.

Den almindelige benævnelse for det kongelige regerings-

kontor, hvis det med et moderne navn må kaldes således, var

i Tyskland indtil 11. og 12. århundrede „kapellet"; de som
her var sysselsatte kaldtes „kapellaner". Kirkelige og verds-

lige mænd tog tjeneste her for at gøre sig skikkede til de

højere embedsstillinger : herfra besattes bispestolene og præ-

benderne, forsåvidt som kongerne havde kaldsret til dem.

af kapellet udvalgtes sendebud til fremmede magter, i kapellet

vågedes der 6ver kronens interesser og rettens pleje.

Fra først af synes kancelliet at have været en del af

kapellet, vel nærmest hvad vi vilde kalde dets expeditions-

kontor (cancelli, gitterskranke). Den som her udfærdigede de

udgående breve kaldtes notarius; den som var sat i s[)idsen

for det hele og bevarede det kongelige segl, der skulde give

1



^ Indtil 1582.

udfærdigelsen gyldighed, cancellarius (kanceller, kansler). Hi-

storisk udviklede det sig således, at kansleren fik det øverste

tilsyn med hele kapellet og blev kongens øverste tillidsmand^).

De ældste danske kongebreve kender kun kongelige kapel-

laner. Således nævnes 1135 den få år efter til biskop ud-

nævnte Rig som Erik Emunes kapellan; 1139 nævnes Asser

som Erik Lams kapellan og Toke som hans notarius; den

første forekommer jævnlig, ikke blot i Eriks breve, men han

går også over til hans efterfølger på tronen Sven Gradehede 2).

Kort efter Valdemar I's tronbestigelse nævnes den første

kansler, nemlig Radolf fra England, der i brev af 1158 endnu

kaldes kapellan; hvor han første gang nævnes som kansler,

forekommer også en notarius Fredrik. Saxe nævner Radolf

som kongens „skriver" og omtaler hans sendefærd til kejseren

i den vigtige pavestrid. Han blev senere biskop i Ribe^).

I året 1175 nævnes der en kongelig kansler ved navn

Karl og den samme kommer igen 5 år efter. Men samtidig

forekommer kapellanen Emmer, og et andet brev fra det først-

nævnte år siges endog udtrykkelig at være „givet ved kapellan

Emmers hånd" (datum per manum Emeri capellani), medens

hertug Valdemar siges at have ladet sit segl sætte under ved

sin staller (lensmand) på Nyborge). I brevet fra 1 180 træffer vi

endelig foruden kansler og kapellan også tre „clerici", hvilket

uden tvivl betegner de underordnede skrivere i kapellet.

De samme bestillingsmænd fmdes selvfølgelig hos rigets

stormænd og herrer. Alt 1135 nævnes i et brev biskop Eskils

tyskfødte kapellan Herman, den senere bekendte biskop, der som

kongens og den danske kirkes sendebud til pavestolen hjem-

bragte den endelige stadfæstelse på en selvstændig nordisk

kirkeprovins. At han her er den, som har udfærdiget bispe-

brevet, fremgår deraf, at det regner året bl. a. efter kejserens

^j G. Waitz, Veifassungsgeschichte, III 437 ff. og især VI (d. e. deutsche

Reichsverfassung II) s. 269 ff.

2) Thorkelin 1 4. 7. 10. 246. 11.

^) Thorkelin I 12 (årstal uvist). 15. Saxo p. 774. 779. Ser. r. D. I 278.

VII 189.

') Westphalen IV 311,3. Thoikelin I 263. 255.
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regeringstid. Senere gav kongen ham en rig forsørgelse for

de tjenester, han havde ydet kronen i). Som biskop Absalons

kapellan nævnes i hans ældre breve en vis Valter ; i hans testa-

mente forekommer som bekendt Saxe, uden al tvivl historie-

skriveren, som hans klerk. Vi får her ligeledes lejlighed til at

se stadfæstet, hvad jo forlods måtte antages, at disse mænd
tilhge forrettede religiøse handlinger for deres herre; thi Saxe

fortæller om et sammenstød med Vender på det vestlige

Sælland, forud for hvilket Absalon i den tidlige morgen sang

sine salmer „med sin skriver" -).

Efter Saxe var det et vendepunkt for det kongelige kansler-

embede, at Andreas Sunesøn beklædte det i Knud VFs

tid. Han var af en stor slægt, Absalons nære frænde, og af

ualmindelig lærdom; efter en længere udenlandsrejse blev han

kongens kansler, derefter Absalons efterfølger som erkebiskop.

Ikke blot Saxe, men også Arnold af Lybek roser ham i stærke

udtryk. Fra sin første ungdom var han opdragen til lærdom,

ypperlig uckustet af naturen , ren af sæder , ubestikkelig såvel

for hoffets vellevned som for gods og guld. Selv på sin sende-

færd til det fordærvede Rom var han et mønster på afholden-

hed. Kanslerembedet modtog han, siger Saxe, som en be-

stilling af mådelig anseelse i forhold til det ry, han medbragte

fra udlandet, og sin høje byrd; men han efterlod det som en

værdighed, der blev søgt af mænd i de højeste stillinger^).

Når Andreas senere bearbejdede Skånske lov på latin, så kan

vi vistnok deri se et vidnesbyrd om det omfang, i hvilket han

var herre over kanslerembedets forretninger, ligesom hans

store læredigt om skabelsen vidner om hans ualmindelige

dannelse og begavelse.

Efter ham fulgte som kanslere i Valdemar II's tid en

række af rigets biskopper: Peder Sunesøn af Roskilde, Xils

af Slesvig og Nils af Roskilde; derefter snart biskopper,

^) Thorkelin I 6. Sml. Jørgensen, Den nord. kirkes grundlæggelse s. S'.Xi IV.

') Thorkelin I 17. 18. Ser. V 425. 45() f. 454. Saxo p. 813.

'} Ser. r. D. VI 144. Arnold af Lybek V 18 (A. regalis aulæ caneellariu.s).

Saxo p. 4 (regiuri epi.stolari.s). Ma.ske er det ham, som alt lls(» fore-

kommer som den sidste (af 3) elerieus regius (Thorkelin 1 2r»;3).

1*



4 Indtil 1582.

snart andre lærde mænd. Som man måtte vente, omtales

kancelliet eller kapellet i den såkaldte „Kong Valdemars jorde-

bog", om end på en måde, som har ladet det undslippe opmærk-

somheden. Idet der er tale om kongens vintergæsten, siges

der nemlig, at marsken for hver to nætter skal have en mark

sølv, undermarsken V2 mark; første og anden drost, første og

anden skænk tilsvarende. Derefter nævnes custos capellæ,

som skal have en øre sølv; det samme gives til „visthus"

(fadebur), kælder, køkken, foderhus osv. ^). Gustos capellæ

må her efter al sandsynlighed svare til det senere „kancelli-

tjener" og „kancelliforvalter'', den som „åbner og lukker kan-

celliet", fører tilsyn med de skriftlige udfærdigelser og gemmer

de indkomne breve og aktstykker. Kapellet er da her det

ambulante kancelli, der følger kongen på hans rejser omkring

i landet, således som vi ser det langt ned i tiden. Brevkisterne

måtte selvfølgelig føres omkring med, og heraf hidrører uden-

tvivl det navn, som senere ligefrem gives arkivet: fadeburet:

thi dette ord betegner hoffets hele træn 2). I sine forholds-

regier for den unge konge Erik på rejsen til Norge (1405)

siger dronning Margrete: „på Akershus er et fadebur og

derudi ligge gamle konungebreve og regnskaber og registre

om konungens jorder og andre stykker, — første han haver

annammet huset, at han da kræver dette fadebur af hr. Amund."

Erkebiskop Aslak Bolt påbød i et brev 1434, at et exemplar

af det skulde „antvordes i kong Eriks fadebur" ^).

Det var dog en selvfølge, at man ikke i tidens løb kunde

have nogen interesse af stadig at føre alle rigets breve om-

kring med sig, og således måtte det forhold snart fremkomme,

at visse brevkister lodes tilbage i sikker forvaring. En sådan

kongelig brevkiste omtales i kong Erik Menvæts klageskrift

mod Jens Grand; den havde sin plads i Roskilde domkirke,

men var her bleven brudt op af domprovsten, den senere

') O. Nielsen, Jordebogen s. 53.

2) Hist. tidsskrift II 15. 38. I (Kristian IFsV) instrux for fodermarsken

hedder det som bekendt, at han (på rejsen) skal „fly det bedste

mag til kancelleriet, fordi kongens ærende falder der mest ind".

Danske mag. 3. række, I 159.

=') Ny danske mag. VI 249. Norsk diplom. II 538.
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erkebiskop; brevene var efter kongens sigende bleven udtagne

og bortførte^). At der imidlertid fremdeles fandtes et konge-

ligt arkiv på dette sted, derom synes den omstændighed at

vidne, at kapitlet i Roskilde, med provsten og erkedegnen i

spidsen, 1301 udsteder transsumpter af de bekendte breve

om kong Valdemars ret til landet nord for Elbe og Elde-),

ligesom der endnu ifølge Roskildegårds brevregistratur efter

reformationen her fandtes breve, som vedkom rigets forhold

til udlandet^).

Hvad der ligger til grund for dette forhold, kan nu neppe

mere oplyses med fuld sikkerhed. Nærmest synes det dog at

ligge, at det kongelige kancelli eller „kapel" væsenlig er bleven

rekruteret af kannikekoret i rigets daværende hovedstad, eller

vel rettere, at de kongelige kapellaner som regel er bleven

aflagte med kannikedømmer ved denne kirke, således som det

også efter reformationen var tilfældet. Provsten og kapitlet

kunde da siges at være rigsarkivets naturlige værger, når det

for større sikkerheds skyld fik sin plads i selve domkirken;

ja, det er end ikke utænkeligt, at det netop var en følge (eller

et misbrug) af hans stilling som rigsarkivar, når Jens Grand

af rigets brevkiste fremtog, hvad der kunde støtte ham imod

kongens overgreb.

Kancellierne samlede alt dengang ikke blot talrige ind-

komne breve, men det var også nødvendigt at føre kopibog

over i det mindste en del af det udgåede og indkomne. Så-

ledes påbyder biskop Johannes af Roskilde i året 1292 førelsen

af en tingbog i sin stad København, ligesom der endnu er

bevaret et brudstykke af hans egen bispetingbog fra denne

tid. Hans efterfølger indskærper 1303 bestemmelsen om en

..stadsbog-. Fra samme tid stammer det bekendte håndskrift

^) Ser. r. D. YI 370: .... ^cum esset præpositiis H. arcaiii ie»iam de-

positam in ecclesia R., in (jua ((iiideni aica eiant leposita sua et

regni privilegia, instrumenta et alia muniinenta. diabolo instigante,

confregit et piædicta nihilorninus asportavit; ea restituere et emen-

dam facere recusavit."

'') Michelsen. Urkundensamlung II 1:29. 130.

M Ældste arkivregistraturer, III 333. 354. 363. Sml. s. 5i27.
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„RilDe Oldemoder", i hvilken bispestolens og kapitlets breve

og fundationer er indførte^).

At også det kongelige kancelli ved denne tid havde sine

registranter osv., ses bl. a. af den såkaldte Valdemars jordebog,

som jo indeholder afskrifter af optegnelser fra 1231 og senere

om de kongelige indtægter, med hvad dertil hører, således

som det var nødvendigt at have dem i et velordnet regerings-

kontor. Endvidere haves der endnu indholdsfortegnelse over

en mærkehg ..Liber cancellariæ veteris episcopalis", en perga-

mentskodex, som endnu i to exemplarer ejedes af historio-

graferne i begyndelsen af det 17. århundrede. Den indeholdt

foruden et uddrag af de store retstrætter mellem kongerne og"

erkebisperne en omfattende registratur fra det kongelige kan-

celli for årene c. 1300—20'-^).

Men hvad der i den henseende har været til, er nu så

godt som altsammen gået til grunde. Hvorledes dette er gået

til, savner vi enhver nærmere efterretning om. Årbøgerne fra

Ryd kloster i Sønderjylland beskylder vel en tysk kvinde (dron-

ning Mektild?) for efter kong Abels død at have bortført

kronens adkomstbreve på de nordtyske lande (fra 1181)^),

men hvorledes det forholder sig dermed, er ikke klart; kun

fremgår det tydeligt nok af selve efterretningen, der vistnok

er nedskreven i hendes levetid og i nærheden af hendes enke-

sæde, at sligt ansås for rimeligt. Hovedgrunden til arkivernes

ødelæggelse må dog uden al tvivl søges i de senere indre

fejder. Når Erik Menvæt således beskyldte Jens Grand for

at have bemægtiget sig nogle af kronens breve, opbrændte

han selv 1294 Lunde bispestols og det i selve kirkens kor*).

Og efter Kristoffers fordrivelse var der jo slet ingen til at tage

') Danske samlinger IV 235 ff. Ser. VI 255 ff. O. Nielsen, Ribe Olde-

moder p, V.

2) S. B. Smith: Kbhvns. Universitetsbibl. før 1728, s. 167 ff. 115. Måske

er det dette håndskrift, som gav anledning til den efterretning, at

kong Erik Menvæt lod alle rigets dokumenter samle og skrive i et

coipus, de såkaldte congesta Mænvedi (Pontoppidan, Kirkehist. I

fortale s. 9. H. Rørdam, Lyskander s. 227).

=•) Ser. r. D. I 163.

*) Pontoppidan, Annales I 763 f.
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sig af rigets gamle skat. Kun de levninger, som efter 1340

endnu fandtes i kirkerne eller på borgene og da endnu havde

praktisk betydning, er derfor tildels bevarede, eller var i alle

tilfælde bevarede i Hvidtfelds tid. Først efter kong Valdemars

tronbestigelse kan der for os være tale om et nogenlunde

sammenhængende kendskab til det danske kancelli og et fort-

løbende, endnu bevaret rigsarkiv.

II. Hvælvingerne på Vordingborg og Kalundborg
(fra 1340).

Der er bevaret originale registraturer fra året 1476 over

to i det hele velordnede rigsarkiver, det ene på Vordingborg,

det andet på Kalundborg. Brevene er ordnede efter rigets

lande o^ hvert land har sine særliee repristraturer : Jvlland

(derunder Sønderjylland og dets politiske forhold), Fyn, Sæl-

land, Skåne. Norge, Sverig; på Vordingborg desuden en af-

deling: Låland; på Kalundborg en særlig for udenrigsforhold

under titel: dagtingen ^).

Der er en mærkelighed ved disse to arkiver, som strax

røber deres forskellige oprindelse; det på Vordingborg omfatter

nemlig så godt som udelukkende breve fra kong Valdemars

tid (1340—75), det på Kalundborg fra de derefter følgende

år. indtil c. 1434. Hvad der begge steder findes fra en ældre

periode, danner en ren undtagelse, derimod er der på Kalund-

borg et ikke ringe antal breve fra samme tidsrum som på

Vordingborg. Dette må selvfølgelig forklares således, at kong

Valdemar har havt sit kancelli på Vordingborg, dronning Mar-

grete og Erik af Pommern derimod deres på Kalundborg.

Valdemar Atterdags navn er nøje knyttet til Vordingborg;

efterat han i året 1346 var kommen i besiddelse af det. lod

han det udvide og yderligere befæste og det blev i hans tid

rigets hovedfæstning og kongesæde. Det er bekendt, hvorledes

') Trykte i De ældste d. aikivieg. I (men uden kritisk redej-'orelse t<»r

deres ejendommelige karakter; det er en række særskilt paginerede

herter).
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mindet om ham har levet på dette sted; endnu i kong

Kristian V's tid holdtes der et eget kammer rede til ham på

slottet, med tørt brænde ved kaminen^).

Denne konges kancelli var indrettet i lighed med sam-

tidens på andre steder. 30. Sept. 1341 udstedte han et meget

mærkeligt brev til sine „os elskelige kansler og vicekanslere,

som varetager vore segl: det store, sekretet og justitsseglet"

(magnum, secretum et legale (sigillum)). Han bebrejder heri

sit kancelli, at det har udstedt stævningsbreve til st. Hans-

ordenens brødre og derved altså har villet drage kirkens mænd
for verdslig domstol, et overgreb, som han ikke vil finde sig

i, da han ikke på nogen måde vil indføre noget nyt her i

riget. Han magtesløsgør altså dette brev og alt hvad der

for fremtiden af den slags måtte komme fra kancelliet og i

hans navn. Dette brev er givet under kongens sekret og ud-

stedt i Roskilde-).

Der kan ingen tvivl være om, at kongen her har tre

kanslere for øje: den egenlige kongens og rigens kansler, hvem

det store segl (majestætsseglet) er betroet, og to underordnede

kanslere eller vicekanslere, den særlige kongens kansler med
sekretet, og den særlige rigens kansler med seglet „til danelog".

Rækken af disse sidste kendes fra denne tid af temmelig fuld-

stændig: rigens kansler er den såkaldte justitiarius , som i

kongens og rådets navn sidder i retterting og udfærdiger dets

domme under rigens segl; kongens kansler er den øverste

embedsmand i det kongelige kancelli. Kong Valdemar førte i

sekretet en krone, i rettertingsseglet derimod danebroges kors.

Den egenlige kansler i ældre tids betydning træder der-

imod i lang tid, som det synes, helt tilbage, ligesom kongen

kun sjælden synes at have brugt det store segl. Fra begynd-

elsen af det følgende århundrede optræder derimod tydeligt

biskoppen i Roskilde som „rigets øverste kansler", både på

retterting på danehof og ved diplomatiske forhandlinger. Om
forholdet er ældre, kan i alle tilfælde for tiden ikke afgøres

med sikkerhed. At der dog også i det foregående århundrede

') Reinhardt, Valdemar Atterdag s. 149—51. Norsk hist. tidsskr. II 313.

2j Årsberetninger fra G. A. V 47 f.
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har været en sådan øverste kansler, eller at der efter rigets

ældre ret skulde være en sådan, ses bl. a. af en række svar,

afgivne af rigens råd på spørgsmål af rettertinget. Her siger

rådet nemlig, at det er kanslerens ret at have „alle segl, såvel

til breve som til sager" (secretum aut ordinarium habere om-

nium sigillorum. tam ad privilegia quam ad causas), ligesom

han har adgang til kongens råd, så ofte han vil, uden nogen

betingelse. Dertil svarer store indtægter, såvel i jordegods og

forleninger som i rede penge og gæsteri^).

Fra begyndelsen af det 15. århundrede indtil reformationen

indtoges stillingen som øverste kansler, så vidt vides, stadig

af biskoppen af Roskilde. Dermed hænger det vistnok sammen,

når erkebiskoppen af Lund i året 1440 lader tage en rets-

gyldig transsumpt af. kong Kristoffers kongeed, samme dag den

er udstedt, for at originalen kan blive nedlagt i Roskilde dom-

kirkes arkiv, således som det udtrykkelig hedder i det endnu

bevarede pergamentsbrev -). Her findes altså et rigsarkiv,

uafhængigt af de kongelige arkiver og i modsætning til dem,

indeholdende kongernes forpligtelser til riget. Det gik senere

i arv til rigsrådet, indtil det derfra atter IGGO kom ind i det

ene „kongelige arkiv".

Dronning Margrete må uden al tvivl have flyttet det

kongelige kancelli til Kalundborg, hvorfor da her det næste

store arkiv er dannet. Det har som alt omtalt optaget en

stor del breve fra den ældre tid, enten fordi de først senere

indkom i kancelliet eller fordi der selvfølgelig hentedes doku-

menter hertil fra arkivet på Vordingborg, når man havde brug

for dem. Da dette arkiv blev på sin plads indtil henimod

slutningen af det 16. århundrede, er vi ret vel underrettede

om det. Det gemtes i en hvælving på det fritstående tårn

Folen, nordøst for slottet, sammen med rigets dressel (skat,

tresor), samlingen af de fremfarne kongers klenodjer og hvad

der havdes af rede penge. Brevene stod her, ligesom vist-

nok de andre skatte, i talrige „skrin^ „æsker" og „brevkar-

;

efter registraturerne fra 1476 var der omtrent 50 sådanne

') Sst. s. 51 f. Sml. Hist. tidsskrift I. ils{ i]\

2
1 Ssf. Il il. Danske maj.'. 4. række V 35^^ f.
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beholdere. Der fandtes her ligeledes registranter, og da man

senere bebrejdede kong Erik, at han havde medtaget skatten og

ødet rigets gods, svarede han tilbage, at man kmide efterse

de endnu bevarede regnskaber^). At arkivet alt dengang har

havt sin registratur, ses af endnu bevarede levninger, som

bl. a. viser, at der har været jordebøger over kronens ind-

tægter af hver gård, i alle tilfælde fra visse egne-).

Man kan ikke just sige, at rigets breve her på Folen var

sikrede mod enhver fare ; tværtimod, tårnet udgjorde et vigtigt

led i den stærke borgs forsvar og havde vel snarest navn

deraf (sml. kalven ved en ø), og det er bekendt, hvorledes

dronning Margrete skal have brugt det til fængsel for de

svenske krigsfanger, ligesom det i kampene efter Kristian IFs

fordrivelse blev indtaget ved forræderi og bragte borgen til

fald^). Ved borgens overdragelse til en ny lensmand 1566 ses

det endvidere, at der nedenunder rigets breve gemtes et større

oplag af våben og krudt, nemlig „9 hele tønder", foruden

svovl og salpeter. Det beror derimod på en senere mis-

forståelse, at kong Erik eller kong Kristian på deres flugt fra

riget skulde have medtaget større eller mindre dele af dette

arkiv *).

III. Hvælvingen på Københavns slot (fra 1440).

Hundrede år efter Valdemar Atterdags tronbestigelse op-

slog kong Kristoffer af Bajern sin residens på Københavns slot

og fra nu af blev dette da tillige kancelliets hjem. Da han

nogle år senere her holdt sit bryllup med Dorothea af Branden-

burg, fik det derved hgesom sin højtidehge indvielse. Kristoffer

') Danske mag. 3. række I 233: de guden lude, de vnse peninghe vpp-

geboiet hebben vnde vdghegheuen van vnser weghen, beyde de dar

leuendigh synt vnde de dar dot synt. de rekenschoppes boke

synt noch tho, de wysen dat wol vd. wo de gebleuen synt.

2) Tillæg nr. 1.

3) Hvidtfeld s. 585. 1254. Allen, De 3 nord. rigers hist. IV 2, 10. ^ml.

Traps topografi. 2. udg. III 245 ff.

*) Tillæg nr. 18. Allen, Breve og aktstykker I p. XI.
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indførte, som der klages over, tyske mænd og tyske skikke;

deriblandt var vistnok også tildels nye kancelliskikke, således

som de nu brugtes i hans hjem i Sydtyskland. Fra hans tid

af samledes der et rigsarkiv i København, medens det på
Kalundborg foreløbig ikke mere fortsattes.

Hans efterfølger paa tronen og i ægteskab, Kristian af

Oldenburg, foretrak ligesom han København for rigets andre

stæder og slotte. Som alt i det foregående omtalt, optoges

der i hans tid, 1476, registraturer over rigsarkiverne på Vor-

dingborg og Kalundborg og der synes ikke at have været tale

om at flytte disse til København. Af sønnens håndfæstning

(1483) ses det endog, at rigsrådet nu lagde vægt på at bevare

arkivet som en selvstændig institution, adskilt fra det konge-

lige kancelli; thi der indførtes den bestemmelse i den, at

„rigens tresel og breve skal i Danmark blive på Kalund-

borg, og to åndelige og to verdslige skulle have nøglen dertil

med kammermesteren, og han skal være en af de fire og

skal gøre os og rigens råd i det rige regnskab, en tid om
året, fore al opbyrd og udgift, og desliges i Norge på kongs-

gården i Bergen og i Sverige på Stokholms slot" ^). Kristian 1

havde kun lovet „ikke at bortføre eller bort lade komme
ud af riget rigens klenodia eller breve, som vi der fore os

finde".

Det må antages, at arkivet på Vordingborg ved denne tid

optoges i det på Kalundborg, forsåvidt som det ikke kom
til København eller gik tabt. Kalundborg blev nemlig fra nu

af igen i en del år et virkeligt regeringsarkiv , idet kancelliets

sager førtes dertil, forsåvidt som der ikke mere var brug

for dem i regeringskontorerne eller til efterretning for rigets

høje embedsmænd. Således synes det at have stået i hele

kong Hans's og Kristian IFs regeringstid; der dannedes vel et

kancelliarkiv på Københavns slot, også her i forbindelse med
„sølvkammeret- , indeholdende en række vigtige aktstykker

angående rigets forhold til udlandet, registranterne over ud-

gående skrivelser o. s.v., men Folen var dog det sted, hvorhen

man tyede, nar rigets hele skat af adkomster, særlig kronens

^) Årsberetninger fra G. A. II 5:2.
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ret til jordegods, skulde granskes^). Et fremmed vidnesbyrd

herom haves i det mærkelige pavebrev af 1517, i hvilket Leo

skriver til kong Kristian, at der på Kalundborg skal findes

kostbare håndskrifter af de klassiske forfattere, bevarede med
omhu efter hans befaling; han sender derfor Johan Heytmer

for at udbede sig dem til låns og til afskrivning 2).

Rimeligvis fra kong Kristian II's tid haves der som be^

kendt en instrux for kancelliet, uden al tvivl, som så meget

andet i denne konges regering, efter nederlandsk mønster.

Skriverne fordeles efter rigets lande (Skåne, Sælland, Nørre-

jylland, Fyn og dansk Sønderjylland, Holsten og tysk Sønder-

jylland); hver af dem skal have sit brevskrin eller skab og

sine registre, et for skrivelser og et for kæremål og stævninger.

De enkelte års sager og bøger samles i poser („sække", sml.

det franske sac de proces, — å piéces). Kansleren selv gem-

mer de vigtige udenlandske papirer, ligesom han foredrager

alt for kongen. Kongen vil anvise ham et brevkammer „på

et af vore slotte"^).

Foruden de egenlige kancelliskrivere eller sekretærer, som

de nu også kaldtes og for fremtiden næsten bestandig nævnes,

var der andre kgl. sekretærer, som havde med rigets regnskabs-

væsen -at gøre, oppebar dets indtægter og bestyrede finanserne.

En sådan sekretær var den bekendte Hans Fåborg, som 1516

blev hængt på grund af kassesvig, ligesom kong Hans's sekre-

tær Anders (1494), der var kongen meget kær og af Povl

Helgesen kaldes hans vicekansler ^). Med dette udtryk har

han rimeligvis villet gengive det alt da brugelige rentemester.

') Hefte i G. A. fra beg. af 16. århundrede: Registrum paa alle tlie

breff som findes vdi thet lilde bord, som stander paa cancellerieth

• paa Kopnehaffn oc findes i samme bord eth register liige wed thesse

lindende paa alle breff (senere: och ære alle thesse breff førde till

Kalundborg och findes ter paa faalen etc).

-) Pontoppidan, Kirkehist. I fortale s. 10 f.

^) Tillæg nr, 2. Sml. G. Wolf, Geschichte der Archive in Wien, s. 4 f.

(også her virker exemplet fra Burgund).

') Rørdam, Kildeskrifter I 32 f. 21, Hvidtfeld s. 1115. At Hans Fåborg,

der fik lofte om et kannikedømme , skulde have været en simpel

skriver hos lensmanden, strider mod al sandsynlighed; Torben Oxe

sattes kun af kongen til at levidere hans regnskab.
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Henrik Schulte var i mange år kongelig sekretær og rente-

mester. Kong Kristian III bestemte 1538, uden al tvivl i hen-

hold til tidligere praxis, at „vore daglige tjenere udi vort

kancelli og vor rentemester" skulde som ihændehavere af

kannikedømmer have samme ret til oprykning som de resi-

derende herrer^). Rentemesteren måtte atter have „rente-

skrivere'' til hjælp ved sit vidtløftige arbejde.

IV. Hvælvingen på Gottorp (fra 1523).

Povl Helgesen siger i sin lidenskabelige tidskrønike om
kong Fredrik I, at han lod alle Damiiarks rigdomme føre til

Gottorp, hvor han holdt hof; de skatter, han udskrev under

allehånde påskud, vandrede ud af riget til Holstenernes glæde.

Også hvad han fik med den fangne konge Kristian, rigets gamle

dresset, både klenodjer og diplomer, „rigets friheds- og adkomst-

breve, bedre end mange skatte", kom til Gottorp-).

Dette er nu vel en stor overdrivelse; thi den del af

kancelliarkivet, som kong Kristian tog med sig, blev som be-

kendt for det meste i udlandet; men der opstod dog i kong

Fredriks tid et mærkeligt arkiv på Gottorp, mærkeligt ikke

blot fordi det indeholdt en række breve fra Sønderjyllands

fortid, men også fordi det optog en stor del af kancelliets

vigtigste aktstykker fra samtiden.

De holstenske grevers gamle arkiv , som efter Sønder-

jyllands erobring og efterat dette lands ældre arkiver var

gåede til grunde ligesom kongerigets, tillige havde den største

interesse for hertugdømmets og således for hele den danske

historie, fandtes i de første Oldenborgeres tid på det blå tårn

på Segeberg. Der haves endnu levninger af registraturer over

det, tildels fra hertug Adolfs, tildels fra Kristian I's tid. Efter

denne konges død er der indrettet en registrant over henved

50() af de vigtigste endnu gyldige breve, tildels fuldstændige

') Dan^^ke kancellirei,'istranter 1.5.35— .")() s. m (sml. s. :>5(>. -i<)l).

2) Ronlani. Kildeskrifter I 89 (sml. s. .55).
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afskrifter, det såkaldte „registrum Ghristierni primi" , som

senere fra dette arkiv er kommen til det kongelige bibliothek.

Segeberg lå efter Holstens første deling i den kongelige

del, men Kristian II besluttede ikke des mindre at have arkivet

nærmere ved hånden, rimeligvis til brug ved sine jævnlige

stridigheder med farbroderen, og lod derfor sin sekretær Anders

Glob, da han efter hellig tre konger 1523 skulde til Kiel i

omslagsforretninger, drage til Segeberg med kongelig ordre til

lensmanden Jørgen v. d. Wisch til at lade ham få adgang til

det store blå tårn og brevkammeret. Anders Glob fandt

brevene i forskellige skrin, således som det plejede at være

tilfældet; han opbrød hvad han ikke havde nøgle til og gen-

nemgik hvad der var; „hvad der lå magt på" samlede han i

en særlig kiste, som han så sendte til Sønderborg. Nogle

ældgamle sager („4—500 år gamle") kastede han i ilden,

resten lod han hgge. Der var både breve, registre og regn-

skaber, meget var sønderrevet eller ødelagt af rotter.

Hertug Fredrik fik selvfølgelig snart underretning om hvad

der var sket og foruroligedes ikke lidet ved dette nye over-

greb; men Anders Glob fremstillede sagen i det mildeste lys

i brev fra Kiel, hvor han holdt indlager for kongens gæld^).

Større begivenheder bortledte snart opmærksomheden fra denne

tildragelse, der dog kom til at spille en rolle i de senere strids-

skrifter. Efter kong Kristians flugt søgte man påny at samle

det -gamle arkiv. Ved denne lejlighed kom det til hvælvingen

på Gottorp, hvor det beholdt sin plads i 200 år.

I året 1533 begyndte kong Fredriks tyske kansler Wolf-

gang Uttenliof at registrere hvad der her var samlet; hans

registratur haves endnu i forskellige afskrifter. Arkivet fandtes

dengang som senere i omtrent 40 forskellige skrin og brev-

kar og dets inddeling derefter har holdt sig indtil den dag

idag.

Det forøgedes i kong Fredriks regeringstid med sager ved-

kommende de udenlandske forhold, af hvilke forholdsvis få kom
til kancelliet i København, samt med hertugdømmernes indre

regeringssager. Det samme fortsættes i de første år af kong

'j Tillæg nr. 3. Allen, Nord. rigers hist. II 2, 359. 476.
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Kristians regering, om end ingenlunde i samme omfang; først

efter hertugdømmernes deling 1544 hørte dette op. Med rette

beklager Hvidtfeld det i fortalen til sin Fredrik Fs krønike, at

så meget i denne er uoplyst på grund af manglende kendskab

til hvad der lå på Gottorp.

V. Efter statsomvæltningen 1536.

Hvor mangelfuldt vort kendskab til det IG. århundrede

end i mange retninger kan være, så er det dog rigt i forhold

til hvad vi véd om de foregående tider. Også på det her

behandlede område formår vi nu at skelne en række enkelt-

heder, som før unddrog sig opmærksomheden.

Der møder os i denne tid mangfoldige vidnesbyrd om
private arkiver („brevkister" og „brevkamre") eller arkiver

tilhørende len, kirker, klostre, byer, ellei* herreder og lande.

Efterretningerne haves alt enkeltvis fra en tidligere tid, men
nu kommer de i stor mængde. På adelens borge fandtes

der som oftest et „brevkammer" med et eller flere skrin og

æsker; forsåvidt som de tilhørte hele slægten, hvad ofte var

tilfældet, var såvel døren som nøglerne til den forseglede af

flere og kamret således kun tilgængeligt efter fælles aftale.

Dels vel på grund af slægternes mangel på sammenhold, dels

af ældi'e vane valgtes ofte en anselig kirke til gemmested for

brevkisterne, og det er bekendt, i hvor stort et antal sådanne

fandtes f. ex. i Viborg domkirke. Også i almindelige sogne-

kirker fandtes der ofte hensat sådanne kister, især vel i køb-

stæderne. Som et ret betegnende exempel på et oprindeligt,

til stedet hørende „brevkar", kan anføres „landsblokken" på

Femern. Den stod i øens hovedkirke, „Landkirke", og bestod

af en udhulet træstamme, forsynet med 3 låse, til hvilke de

tre „kæmrerer" (for øens sogne) havde nøglerne. I denne blok

gemtes fra middelalderen af øens fælles segl og breve ^).

^) Rosenvinge, Gml. d. doninie, 1 0. Wad, E. C Knuth og S. Lerciie,

fortale, s. X— XXVI. Tioels Lund, Danmarks historie, I 8, 1S7 tt".

A. Heise, Diplomatarium Vihergense, fortale, Kirkehist. samlinger V
83^2. Xv d. iii;i<r. III ils fT. G. Hanssen, Femern, s. 75. :ii>l fl".
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Ved nøjere at gøre sig bekendt med disse forhold får man
et overvældende indtryk af den rigdom, som her har været

tilstede og i tidens løb er gået til grunde. Hvad private i

den henseende har ladet forkomme, vedkommer os ikke nær-

mere på dette sted, men også statsmagten — kongerne —
har så godt som helt forsømt at bjerge store skatte, som her

stod til dens rådighed og for hvis betydning samtiden dog

ingenlunde var blind. —
Ved statsomvæltningen 1536 tiltrådte kongen en rig arv

af arkiver efter den katholske kirke. Det fremgår klart af

de endnu bevarede registraturer, hvor vel forsynede stifts-

kirkernes og de talrige klostres brevkamre var, både dengang

og endnu længe efter. Disse arkiver overgik i alder for en

stor del selve rigsarkivet; det er af deres levninger, vi nu må
danne vore ældste diplomatarier. Ikke mindre anså kongerne

sig for rette værger og for så vidt ejermænd til de mange

herreløse brevkister, som fandtes i kirkerne, hvad enten de nu

havde tilhørt uddøde adelsslægter, eller de var bleven glemte

af eller frakomne deres rette ejermænd. Mange exempler

viser, at kongen lod slige kister opbryde og undersøge ved sine

kanceUisekretærer , for enten at lade dem komme deres rette

ejermænd ihænde eller — lade dem blive, hvor de var. Skal

man dømme efter, hvad der meldes om slige vildfarende brev-

kister endnu fra ildebrandene i kong Fredrik IV's tid, må deres

tal have været meget betydeligt^). En rigdom, imod hvilken

det, der bevaredes i rigsarkiverne, idetmindste i omfang var

ubetydeligt, er her ved ligegyldighed for største delen gået

tabt for staten og historien.

Det kongelige kancelli udviklede sig efter reformationen

til et temmelig talrigt regeringskollegium , uden dog før 1660

at opnå nogen synderlig tilfredsstillende organisation, I kong

Kristian III's tid træffer vi det endnu jævnlig på rejse med
kongen, på Koldinghus eller i hertugdømmerne. Det består

da af et antal sekretærer, og der skelnes mellem et dansk og

') Wad, a. skr. p. XIV. XVIII. Kbhvn. diplom. V 21. Kirkehist. saml.

3 række I 4f58. (Sml. Heise, a. st. og Ny d. mag. III 28 ff.) Vedel

Simonsen, Udsigt over nationalhistoriens, især dens håndskrevne

kilders forskellige skæbne i Norden. Tillæg nr. 4.
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et tysk kancelli: „kancellikisterne" føres omkring med, og hvor

hoffet tager ophold, indrettes der strax skriverstuer. Dette for-

hold kendes alt fra middelalderen, og Kristian II's instrux for

fodermarsken pålægger som forhen nævnt denne på rejser „at

fly det bedste mag til kancelleriet , eftersom kongens ærende

falder der mest ind" ^). Der haves endnu talrige optegnelser

og kongebreve, som minder om dette forhold. På Koldinghus

fandtes der indi*ettet et helt kancelli, med et stort brevskab,

i hvilket de fra København hidførte aktstykker indlagdes, nar

kongen var her tilstede; sekretærerne sendtes afsted efter

dokumenter, som der var brug for, både til København og

Kalundborg. Efter kongens død nævnei' rigens regnskab blandt

„småpluk" en udgift for at bære „kongens kister med registre

og regnskaber" ned fra „rentemesteriet på Koldinghus", og

det tyske kancellis fyrbøder fik betaling for sin rejse „med

kancelliets kister af lånte Holsten". Kong Fredrik II forandrede

neppe synderligt dette forhold, kun ophørte i krigsårene den

skik, at. en rentemester fulgte kongen. Senere gik det dog

mere og mere af brug og Kristian IV havde neppe andre slots-

kancellier end det på Fredriksborg, hvorhen sekretærerne kunde

følge kongeu uden at opgive kontorerne i København.

Kancelliet på Københavns slot fandtes i en egen byg-

ning, nord for det såkaldte blå tårn. Når man fra den ydre slots-

port var kommen over graven til den indre port, havde man til

højre blåtårn, til venstre hovedfløjen med de kongelige værelser

på første sal. Efter at være kommen gennem porthvælvingen

ind i den indre omtrent femkantede gård, havde niiin lige

foran sig på den modsatte side køkkenbygningerne, til venstre

for dem kirken og til højre den høje fløj med dansesalen, der

sagdes at være opført af kong Hans. Mellem denne og blå-

tårn lå kancellibygningen. Den bestod af kælder og to etager;

den nederste af disse var rigsrådets forsamlingsstue; ovenpå

var de to kancellier. .Da disse senere (1G^2) flyttedes; ud i

renteribygningen, blev første sal rådstue og stuen fik en anden

anvendelse '^).

^) Danske mag. 3. række, I 15'.). Hist. tidsskr. II Hl f. Snil. de æld.ste

len5>!regnskal)er.

') Sml. Plnn I. . .

2
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Embedet som kongens kansler fik efter reformationen en

større anseelse, idet det absorberede den tidligere rigens

øverste kansler^). Det beklædtes altid af et medlem af rigs-

rådet og i dette indtog kansleren den nærmeste plads efter

rigens hovmester, for så vidt en sådan var udnævnt; ellers

var kansleren den første mand i riget næst kongen. End-

videre var han i embeds medfør universitetets kansler og

kirkens øverste tilsynsmand. Han svarede således til nutidens

ministre for justits, kirke og undervisning samt udenrigske

forhold. Den mand, som styrede danske kancellis daglige

forretninger, kaldtes „øverste sekretær" ; han var en slags vice-

kanslér, med det fulde ansvar for de løbende sagers expedi-

tion. Under hans tilsyn fordeltes disse efter rigets lande til

et større eller mindre antal sekretærer, ved siden af hvilke

der fandtes en del „junkere" uden bestalling, der som volon-

tærer gjorde sig bekendt med forretningerne. Sekretærerne

lønnedes med månedssold og efter nogen tids tjeneste med
kannikedømmer i Danmark eller Norge. Øverste sekretær

havde årssold og regnedes blandt „herremændene" ved hoffet;

han fik en større forlening og optoges som oftest i rigsrådet,

når han forlod hoftjenesten for at gifte sig og sætte bo. Det

var en selvfølge, at disse mænd alle tilhørte adelen.

Det tyske kancelli, som efter reformationen indtog en

mere eller mindre selvstændig plads ved siden af det danske,

bestod gerne af forskellige sekretærer og „råder", tildels uden-

landske lærde adelsmænd, som efter tysk skik fik titlen „kon-

gelig råd" eller „hofråd" og årssold. Kongernes stilling som

hertuger af Holsten var den ydre anledning og overfor rigs-

rådet den politiske berettigelse til at tage disse råder i tjeneste

og give dem indflydelse på statssagerne. Formelt var kongen

efter håndfæstningen bunden til rigsrådet og i dette til kans-

leren som sin udenrigsminister, men den øverste styrelse antog

hos os aldrig den klare form, som håndfæstningen tilsigtede.

Dertil var kongernes magt til trods for valgkapitulationerne

for stor, og deres uafhængige stilling som arvehertuger og det

tyske riges fødte fyrster begunstigede i høj grad hævdelsen af

') Srnl. tillæg nr. 8.
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den personlige indflydelse. Ofte kaldes derfor den mest be-

troede af de tyske råder for „kansler", skønt navnet ikke

bruges officielt før langt ned i Kristian IV's tid og da også

har særligt hensyn til hertugdømmerne. Men idet korrespon-

dancen med udlandet (undtagen Sverig og Rusland) førtes på
tysk (eller latin) og forhandlingerne for en stor del besørgedes

af tyske sendebud, fik det tyske kancelli en betydning for

rigets vigtigste anliggender, som stiller det om ikke jævnsides

med det danske, så dog som en selvstændig og indflydelsesrig

institution, betydningsfuld også for rigets styrelse.

Arkiverne stod i det nærmeste forhold til kancellierne;

særlige arkivarer, således som de alt dengang fandtes andre

steder, er der hos os ikke spor af. Det fulgte overalt af

stillingen som sekretær eller, hvor der var flere, som øverste

sekretær, tillige at holde orden på forretnings - arkivet eller

„registraturet", som det i almindelighed kaldes, og således ses

det også at have været i begge kancellierne i København.

Registranterne gik her omtrent tilbage til den tid, da kan-

celliet var bleven indrettet på dette sted; der haves endnu en

brevbog fra kong Hans's tid, og derefter fra alle de følgende

konger, og Hvidtfeld omtaler et undsige!sesbrev fra 1457, som

„findes udi kancellibøgerne" (side 873). De tyske protokoller

haves enkeltvis tilbage til Fredrik I's tid. Alt i året 1542

omtales „kancellikamret" som det sted, hvor nogle jordebøger

findes opbevarede. I øverste-sekretærens ed, således som den

kendes fra Kristian IV's tid, nævnes hans pligter i henseende

til kancelliets breve. Kansleren havde sit eget lille brev-

kammer^). De egenlige arkiver derimod, „hvælvingerne" på

Københavns og Kalundborg slotte, henhørte under kanslerens

forretningsområde, han var den egenlige rigsarkivar. Fra en

senere tid, under Kristian IV's regering, siges dette udtrykke-

ligt; nøglen til hvælvingen har da sin plads i hans „kammer"

på kancelliet-). Også ved statsomvæltningen 153G siges det

M Danske kane. reg. 1535— .50. s. 252. Tilhpg nr. .31. 1001 nævnes i

rigens regnskab „det kammers lios kancelliet, som hr. kansleren haver

sine breve udi".

') Tillæg nr. 32. 33. 37.

gi*
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udtrykkeligt i anklagen mod biskoppen af Roskilde, Joakim

Rønnov, at han nemlig som „den øverste rigens kansler",

istedenfor at hævde kronens ret, benyttede den omstændighed,

at „han havde alle breve, segl og bevisninger udi sine hænder,

som man skulde forsvare kronens ret med", til at ville fra-

vriste kronen Københavns slot^). Endelig kommer det frem

ved en arkivundersøgelse i året 1556 (Tillæg 10), idet der her

demonstreres for de i hvælvingerne fundne dokumenters rets-

gyldighed. Efter den i Danmark bestående ret, siges der, er

de i rigsarkivet under arkivaren bevarede kongens og rigets

breve afgørende („scripturæ custodiuntur in archivo publico,

ubi authenticæ scripturæ regis et regni sub commentariensi

detinentur, et tales scripturæ probant de consvetudine in regno

Daniæ"). Der siges nu vel ikke, hvem denne arkivar er, men
på et senere sted henvises der til betydningen af hans attesta-

tion, idet dog rigens kansler synes at have fortrinet („kan

auch vil helfen, dass diese brief ex archivo regis edirt werden,

sub publico testimonio, se. commentariensis vel potius can-

cellarii regni"). Dette er vistnok hentet fra analogien med
den danske rettergang, under hvilken rettertingskansleren under

rigets segl gav retsgyldige udskrifter af „rigens bøger", d. e.

tingbøgerne (Tillæg 24, sml. 21). Arkivaren, den kongelige

kansler, måtte i denne henseende som nærmere part i sagen

stå tilbage for den uvildige rigens kansler. Men skønt dette

var det officielle forhold, så synes dog adgangen til arkiverne

at have været meget uregelmæssig. Tyske og danske sekre-

tærer sendes i flæng til København og Kalundborg for at ud-

tage breve, og nøglen er snart forseglet hos lensmanden og

hans foged, snart på rejse med sekretærerne. Da imidlertid

de kongebreve, ved hvilke ordren til at åbne hvælvingerne

overbringes nøglens ihændehavere, er udstedte af kancelliet,

udelukker denne forretningsgang selvfølgelig ikke, at kansleren

formelt overalt har både været vidende om hvad der foregik

') H. Piørdam, Kildeskrifter, I 168 f. Biskoppen fandt i øvrigt de breve,

hvorpå han støttede sin formentlige ret, på Hjortholm bispeborg

(sst. s. 04, sml. Annaler f. nord. oldk. 1838—39, 298 f. Knudsen,

Piønnov, 55 f. 107).
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Og har båret det egenlige ansvar for arkiverne; — i modsat

tilfælde vilde selvfølgelig hans attestation umulig kunne have

nogen retlig virkning^).

Den ældste registratur over arkivet på Københavns slot,

affattet få dage efter kong Fredrik Fs kroning, d. 12. Avgust

1524, siger at det findes på „sølvkamret". Herved må der

på den tid uden tvivl tænkes på skatkamret (dressel), således

som dette forhen havde været på Kalundborg, ligeledes i for-

bindelse med rigets breve.

Som gemmested for rigets penge nævnes endvidere i året

1533 efter kong Fredriks død „Himmerige på Københavns

slot" -). Dette mærkelige navn kommer igen i en beskrivelse

af Anders Vedels hus i Ribe. det var „et stenhus med afsæt,

kaldet Himmerige"; det kaldes også på latin „Uraniscus Velle-

janus", og fremstilles som en fri tårnagtig sidebygning^).

Rimeligvis betegner navnet Himmerige det kun som et sikkert

gemmested, et fredhelligt, for uvedkonmiende utilgængeligt sted.

Med fuld sikkerhed vil det nu neppe mere kunne oplyses,

hvor disse lokaliteter oprindelig fandtes, men det vil dog for-

mentlig kunne eftervises med en høj grad af sandsynlighed.

I året 1589 indrettedes der en „ny hvælving" til skatkammer,

og denne hvælving siges tillige at være under kongens „dreje-

kammer". En række samtidige antydninger gør det utvivl-

somt, at disse forskellige rum må søges i det gamle slotstårn

mod syd, for enden af den oprindelige hovedfløj, der i kong

Kristian IIFs tid (c. 1553 ff.) udvidedes til den dobbelte bredde

og højde. Dette tårn („bagtårnet") havde oprindelig fire lofters

hvælvinger, svarende til hovedfløjens kælder, stue, mellem- og

salsetage, og det er disse, som til forskellig tid brugtes til

gemmested for rigets breve og kongens pengeskatte.

„Drejerkammer" var på den tid en ahiiindelig benævnelse

på de værelser, i hvilke man opbevarede allehånde sjælden-

heder, skatte og snurrepiberier^). Navnet svarer til det sam-

•) Tillæg nr. 5. 7. 9. 11. 1-2. 14. 18.

*) Ny danske mag. II :21i2.

'] Wegener, A.S.Vedel. 2. udg. s. 103. 200. 290.

*) Troels Lund. Danmarks historie III 195 ti.
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tidige „drejer", kongens betroede husfoged, en mand som

skulde tage sig af hele husets indbo og gå ind og ud overalt.

Der er opbevaret en bestalling af 1555 for Hans Mejer, kong-

ens drejer, i hvilken det bl. a. pålægges ham at holde hem-

meligt hvad han måtte erfare ved sin gang i kongens hus og

værelser; han fik nogle år efter et hus foræret og hans løn

var ikke ubetydelig. Navnets betydning er klar nok, idet det

gengives ved „svarver", det er af det hollandske draijen, det

højtyske drechseln^). Hans Drejer gjorde i kongens navn

store udbetalinger til rentemesteren og havde i kongens fra-

værelse nøglen til „drejerkammeret", eller „kongens eget kam-

mer", „penningekammeret" på Københavns slot^). Dette

drejerkammer var tårnværelset eller „runddelen" i konge-

etagen ; herfra fik hertug Magnus 1559 udleveret sjældne

våben og her modtog kongen 1582 i kanslerens overværelse to

kancellisekretærer, som kom for at aflægge deres ed som

landsdommere, henholdsvis i Sælland og Jylland^).

Det egenlige brevkammer fandtes uden al tvivl på det

samme sted, men i en af de lavere etager, rimeligvis i stuen.

Her fandtes dengang ligeledes sølvkammeret i de nærmest

liggende rum, endvidere borgestuen og slotsherrens bolig. Da
brevskrinene fra Kalundborg flyttedes hertil 1582, var det vel

nærmest dette, som få år efter gav anledning til en omflytning

i disse lokaler og en udvidelse af det egenlige arkiv. Men
enkelthederne i disse forhold unddrager sig enhver nærmere

kontrol ^).

De ældste fortegnelser på hvælvingens indhold er affat-

tede af tyske sekretærer; 1548 har den højtbetroede Antonius

') Tyske kancellis bestallingsprotokol 1555. fol. 37 (han skal bl. a. vnns

alles das jenige was wir Ime zu drehen beuhelen, vnd er machen
khan, mit bestem vleisse fertigen vnd machen). Kbhvns. dipl. II

313 f. N. d. mag. V 63. Endnu i det følgende århundrede findes der

slige drejere; efter 1660 bliver det en „konstdrejer" og drejerkammeret

bliver et ^konstkammer" (Benedikt Grotschilling får I66i2 bestalhng

som konstdrejer; han er den første konstkammerforvalter).

') Troels Lund, Danmarks historie III 285. Rigens regnskab 1565.

') D. mag. I 63.

*) Plan I, med forklaring.
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Hanisch i forening med den tyske råd („kansler") Andi'eas

Barby gennemset de udenlandske sager og optaget et „register

og reformeret klar fortegnelse" over alle „handlinger" (håndel)

som fmdes i hvælvingen på København, og alt fra en noget

tidligere tid haves en fortegnelse over de breve, som fandtes

i „kongelig majestæts skrin" på hvælvingen, hertugdømmet

Slesvig og Femern vedkommende, af den tyske sekretær An-

dreas V. Eulenov (1544). Det var i det hele lensstriden om
Sønderjylland, som i mange år satte kancellierne både her og

på Gottorp og Haderslevhus i travl virksomhed med at frem-

søge historiske aktstykker; over halvdelen af de arkivunder-

søgelser, som nu er kendte, drejer sig derom. Således er der

under 12. Jan. 1546 fra Koldinghus udstedt et kongebrev til

statholderen på Københa^Tis slot , Eske Bilde , om at gå i

„hvælvet" med overbringeren Andreas v. Barby for at frem-

søge slige breve, samt derefter at ride til Kalundborg med
ham i samme ærende (Tillæg nr. 7). Ti år efter anstilles der

en omfattende undersøgelse „i alle hvælvinger", både på Sæl-

land og på Gottorp, og meget bringes for lyset. Altid flere

sager bringes på den måde fra Kalundborg til København for

at bruges i kancelliet eller ved forhandlingerne. I anledning

af mødet i Odense 1579 samles alle aktstykker i et nyt jern-

beslaget skrin ^).

Den danske sekretær Lage Brokkenhus, som var en lærd

mand, sendtes gentagne gange efter breve. En gang kommer
han således til Kalundborg Fole med en tysk sekretær for at

udtage breve efter Andreas Barbys liste, og da de ikke fmdes

der, søger han til København og beder skriftlig statholderen

Mogens Gyldenstjerne om at gå med i hvælvingen, for at der kan

søges her i hans nærværelse og tages afskrifter af hvad der

findes 2). En anden gang (15G1) har han været på Folen for

at udtage nogle skånske breve og registranter til l)rug i kan-

celliet; hans revers, som var lagt istedenfor, er bevaret. I et

') Tillæg nr. 9. 10. Rigens regnskab 1578, 17. Nov.: et sort og velbeslaget

skrin til breve på de slesvigske og femerske lenssager, som blev ud-

tagne af hvælvingen her på Kbhvn.. med den fortegnelse, som op-

ledtes (7 dl).

'') Tillæg nr. 11. Minerva, 1807, IV lO-J.
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andet brev befaler kongen (1564) lensmanden på Kalundborg,

Sten Rosensparre, at tilstede dr. Hjeronimus Thenner adgang

til Folen, at udtage de breve han har brug for, mod at lægge

sin revers istedenfor. På samme måde fik Peder Bilde 1569

brev om at give sekretæren Nils Kås adgang til Folen; her

tilføjes, at han siden skal lade låsene forsegle for dørene^).

Da slottet 1580 af Peder Bildes ^nke overleveredes til Sten

Bråde, leveredes også nøglen til brevkammeret på Folen ; både

nøglen og døren var forseglede med den tyske råd Kasper

Paselichs segl. Af et senere inventar ses det, at „rigens

breve" dengang var opbevarede i „et stort skab" med talrige

„lader og lædikker". En endnu bevaret registratur opregner

40 sådanne på den nørre side, indeholdende brevene fra Skåne

og øerne, medens de jydske lå på den søndre side. I året

1582 førtes alt, hvad der endnu fandtes her, til hvælvingen i

København -).

Hvælvingen på Gottorp vedblev at modtage breve af

almindeligt politisk indhold fra de tyske kanslere og råder,

indtil delingen 1544. Da de tre brødre året efter, på land-

dagen i Slesvig, opgjorde hele deres mellemværende og ordnede

den fremtidige styrelse, udtog de hver for sig en del aktstykker,

vedkommende deres særlige amter ^), medens de iøvrigt be-

varede arkivet som „fælles", i lighed med de mange andre

fælles institutioner, som. betegnede landenes stadige egenskab

af ,,ét politisk corpus".

Fra denne tid af var hvælvingen på Gottorp i en hel

menneskealder lukket med tre nøgler, af hvilke den ene var

hos hertugen på Gottorp, de to andre derimod henholdsvis i

København og på Haderslevhus. Der var ikke så sjælden

anledning til at anstille undersøgelser af de talrige statsakter,

som havde deres plads her, især i denne første periode, da

endnu så meget af arkivets indhold lå samtiden nær. Kongen

beskikkede da stadig sin tro tjener, den tyske sekretær Kasper

Fuchs, ejer af Bramstedt i Holsten, til at møde med den ene

J) Minerva 1807, IV 104 (Tegneiser). Tillæg nr. 12. 14.

') Tillæg nr. 18-20.

^j Tillæg nr. 0.
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nøgle, medens hertug Hans sendte sin sekretær Hjeronimus

Boldek. borgemester i Haderslev, og hertug Adolf ligeledes sin,

Georg Gorper, senere borgemester i Kiel; de havde begge

forhen stået i kongens tjeneste. Senere trådte andre mænd i

disses sted; kongen sendte da som oftest sin nøgle til stat-

holderen Henrik Rantzov, som atter sendte en sekretær til

Gottorp; hertug Hans brugte en lensmand (Kristoffer Rantzov

el. a.) eller sin sekretær Jørgen Beyer, og hertug Adolf sin

bekendte kansler Adam Tratziger. Også her var det især

lensstridighederne med kongen, eller stridigheder med det tyske

rige om Slesvig stift og om Hamborg, som i reglen forårsagede

undersøgelserne ^).

Efter hertug Hans's død, den 2. Okt. 1580, blev forholdet

noget simplere; hans amter deltes mellem kongen og hertug

Adolf, Tønder tilfaldt denne, Haderslev hin. Hertugen havde

havt sit kancelli i Haderslev, men et arkiv i en hvælving på

Tønderhus , og der fandt her strax en foreløbig deling sted,

idet den kongelige sekretær Abel Berner førte de dokumenter,

som vedkom de kongehge amter, til Haderlev. En endelig

afgørelse af hele dette spørgsmål blev dog foreløbig udsat.

Hvælvingen på Gottorp nøjedes fra nu af med to låse for de

to jerndøre, en ydre og en indre.

Tillæg: nr. 13. 15— 17.



26

1582-1730,

I. Arkiverne i historiografiens tjeneste.

Ven 6. Maj 1582 udgik der fra danske kancelli en kongelig

ordre til lensmanden på Kalundborg, Herman Juel, at „skulle

lade følge" to navngivne kancellisekretærer „hvis hans maje-

stæts breve der fmdes på Folen, forskaffendes dennem kister,

skrine eller andet, derudi de dennem velforvaret kunne ind-

lægge og fremføre, og at Herman Juel tilstede værer, når de

optage beseglingerne til brevkammeret på Folen". Ved denne

forholdsregel samledes kongerigets arkiver på ét sted,

i hvælvingen på Københavns slot.

Hvad der end kan have givet den nærmeste anledning

hertil — (muhgvis var det den omstændighed, at man i en

del år hårdt havde savnet de af den afdøde rigshovmester

Peder Oxe lånte og bortførte kancelliakter; se kongebreve

af 6. Okt. 1581 og 6. Jan. 1582) — , så må det dog anses for

givet, at det egenlig var den samtidig vågnende sans for det

historiske materiale, som her lå gemt, der overhoved rettede

opmærksomheden på dette punkt og gav stødet til, at man

ønskede at gøre noget for fremdeles at bevare hvad der endnu

var i behold.

Med reformationen var også sansen for fædrelandets hi-

storie efter lange tiders dvale vågnet til live. Kristen Pedersen

havde udgivet Saxo og på mange måder tilskyndet til historisk

granskning ; senere var denne sag gået gradvis frem, indtil Hans

Svanning i året 1552 afløste den tyske sekretær Peder Svave

som regeringens historiekyndige publicist, eller som det senere

d
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kaldtes „Danmarks riges historicus", „kongelig historiografi^).

Hans Svanning var ikke blot en danskfødt mand, men han

var tillige istand til at gøre overgangen til at dyrke og skrive

fædrelandets historie for dens egen skyld, uden hensyn til de

bestemte hverv, som kongen tid efter anden måtte pålægge

ham, væsenlig rettede polemisk mod nabostaterne.

Kansleren Johan Fris var selv en mand med levende

sans for historien; den var hans bedste tidkort og han sad

inde med en stor rigdom af traditioner. Anders Vedel, som

kendte ham nøje, siger: „de som have været noget i om-

gængelse med ham, vide hvad synderlig lyst det var at høre

på ham, når han begyndte at repetere og fortælle de gamle

historier, både af A^ore danske og udlændiske krønniker".

Hans Svanning måtte love at fortsætte Saxes historie, Anders

Vedel gengav den på dansk. Opmærksomheden begyndte at

rettes på den kilde til historisk kundskab, som lå gemt i old-

brevene; hidtil havde man kun gået efter årbøger og tradi-

tioner. Hans Svamiing var den første, som blev sendt ud for

at opsøge og samle slige monumenter, men han kom ikke til

ende med at bruge dem.

Kansleren Nils Kås, som havde arvet sin forgængers

følelse for sagens betydning, fratog ham derfor historiograf-

bestillingen og det materiale, han havde samlet, og gav dette

til Anders Sørensen Vedel (1579). Denne gjorde da også

store forberedelser, rejste omkring i landsdelene og indsamlede

stof; men heller ikke han kunde magte den store opgave.

Imidlertid tjente rigets vordende historieskriver, adels-

manden Arild Hvidtfeld, sig op i kancelliet efter sin hjem-

komst fra en 7—8 års udenlandsrejse; han blev sekretær og

øverste sekretær (1573) og fik som sådan adgang til rigets brev-

skatte. Hos Hvidtfeld kom et moment med, som alle vore lærde

historieskrivere indtil da havde manglet : den politiske dannelse.

') At det var v^d denne tid synes ikke at kunne være tvivlsomt: i for-

året (Marts eller Maj) 1552 dode Peder Svave, og i Juli fik Hans

Svanning, efter at være attakket fra sin stilling gom kongesonnens

tugtemester, sæde og del i fællesgodset som dekanus i Ribe dom-

kapitel (Kirkeh. saml. I 201. V 20.3 f.). I gravskriften si^es han ved

sin dod, i Sept. 1584, at have været historiograf i 31 ar.
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„Mange fremmede nationer, siger han i en af sine fortaler til

kong Kristian IV, have længe forhåbtes, at nogen skulde vore

danske historier lade komme for dagen , — men ingen have

dem sligt arbejde turdt understandet, én part ledige og

tomme af dokumenter, breve, annalibus, chronologia certa,

og hvis som hører til at skrive en historie; andre velsindede

og tilvågen dertil, men ubekvemme at skrive noget herom,

destituerede og ledige omni politico judicio; jeg udaf lang

forfarenhed og brug til hove, udi e. maj. herre faders tjeneste,

som jeg var udi for en sekretær udi 12 år, haver tilveje-

bragt adskillige dokumenter, som hos riget kunde findes;

desligeste udi langsommelig tid samlet hos kapitle, adelen og

andre her udi riget, både indenlands og udenlands, mange

dokumenter og meget, som hører til en historie at skrive:

opvakt dertil af naturlig lyst og af kærlighed til mit fædrene-

land, som gud haver os alle indgivet; seendes også der heden,

at med sligt et ønskelige arbejde så lang tid er dvælet og

forhalet
; på det også slig en samling efter min død ikke skulde

bortspredes eller forkommes uden frugt." —
Nils Kås havde ligesom Hvidtfeld sin opmærksomhed

henvendt på de brevsamlinger, der fandtes spredte omkring

på kronens gårde og slotte; der blev efterhånden optaget

registraturer over dem og det pålagdes da hver gang ved-

kommende at indsende et exemplar til kancelliet. Således

var Hvidtfeld tilligemed en anden sekretær i sommeren 1573

tilstede på Ålborghus for her at inventere en række arkiver

fra lenet og fra Vendsyssel; året efter var kansleren i Viborg

for at undersøge stiftskisten , et par år efter træffer vi ham

på Lundegård i samme ærende osv. Derimod blev disse

spredte skatte ligesålidt nu som tidligere indkaldte til et samlet

arkiv; tværtimod brugtes endnu den fremgangsmåde, at endog

selve kansleren måtte have kongebrev til vedkommende lens-

mand, når han på embeds vegne havde brug for de breve,

som fandtes ved lenene^).

Da man både før og senere samlede, hvad der kunde

') De ældste danske arkivregistraturer III 1-76. 11195-392. IV 291—364.

Tillæg nr. 22. 23.
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være af interesse af bøger og håndskrifter, for at berige uni-

versitetets bibliothek, må altså grunden til at man ikke gjorde

noget lignende med hensyn til brevene, have været den, at

man anså det for nødvendigt eller dog at være det retteste

at bevare disse på det sted, hvor de historisk hørte til og

hvor man kunde få brug for dem ved ejendomstrætter. Tanken

kunde i så tilfælde være god nok, men resultatet var kun

sørgeligt.

Efter Fredrik II's død kom som bekendt Nils Kås i spidsen

for regeringen; han var, som det synes, ifølge sin alder og

anseelse så godt som enerådende i sin særlige embedskreds

(1588—94). Det er da neppe tilfældigt, at der netop nu

spores en forøget virksomhed i hvad der vedkommer historien

og arkiverne.

Et fjerdingår efter kongens død fik Anders Vedel under-

støttelse til at drage omkring i riget og fyrstendømmerne for

at indsamle historisk materiale, og året efter knyttedes en ny

mand, dr. Nils Krag, til det historiske studium. Nils Krag var

dengang en mand på henved 40 år, en grundig kender af den

klassiske oldtid, men ved siden af uddannet på gentagne

udenlandsrejser og nøje kendt med samtidens politik. Skønt

hans levned ikke havde været uden forargelse, var kansleren

dog fordomsfri nok til at indse, at netop han var manden for

at bringe den historiske videnskab herhjemme et vigtigt skridt

fremad: der oprettedes i sommeren 1589 for første gang en

lærestol i historie ved universitetet og Nils Krag kaldtes til at

beklæde den. Vel fordybede han sig nu foreløbig i oldtidens

historie; han skrev et værk om Spartanernes statsforfatning

og blev professor i græsk; men da det blev mere og mere

åbenbart, at der intet var at. vente af Anders Vedel, blev

man fortrolig med den tanke at lade Krag indtage hans plads.

Samme dag som kansleren døde (29. Juni 1594) udgik der

kongebrev til adel, kapitler og stæder om at imødekomme

Nils Krags ønske, til brug for en dansk historie at få af-

skrifter af deres bibliotheker og brevkister. Kort efter fik

han formelig bestalling som historiograf, med løn for sig selv

og 2 amanuenser til at samle og udskrive dokumenter. Hvad

de kongelige arkiver angik, da tilføjedes der: vi ville og nådigst
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lade ham meddele udskrifter og kopier af hvis dokumenter

som lindes her udi hvælvingen og hos begge vore kancellier,

til at forfremme og fuldende samme historie med^).

Nils Krag tog herefter med alvor fat på sin nye opgave;

han drog samme efterår til Skåne for at samle materiale og

efter sin hjemkomst antog han 4 skrivere til at arbejde i kan-

celliet med udskrifter af hvælvingen. Han var så ivrig syssel-

sat hermed, at han kom til helt at forsømme sit embed ved

universitetet, hvorover der opstod en kedsommelig strid med
professorerne 2). Endnu i efteråret 1596 var han optagen af

de samme studier, thi der er bevaret et lånebevis fra hans

hånd, hvorefter han ved denne tid med kanslerens og rigens

hovmesters tilladelse af hvælvingen havde fået udlånt hele

rækker af pergamentsbreve, vedkommende dels Sønderjylland,

dels forholdet til Østersøsmagterne og Skotland^). Alligevel

lykkedes det som bekendt ikke Nils Krag at fuldende noget

større værk i den danske historie; han fik kun skrevet en

årbog over største delen af kong Kristian IIFs regering. Den

var på latin og blev ikke trykt før i forrige århundrede.

Grunden var den, at han af regeringen jævnlig benyttedes til

diplomatiske sendelser og således ikke kunde komme til ro i

sit videnskabelige studium (f 14. Maj 1602).

Der var imidlertid også bleven arbejdet i hvælvingen på

kancelliets vegne. I sommeren 1589 var der, som forhen om-

talt, bleven indrettet en ny pengehvælving på Københavns

slot; alt samme efterår omtales den som tagen i brug. Den

kaldes „den ny hvælving ved sølvkammeret", eller „den ny

hvælving ved regerings-rådets kammer". Uden al tvivl var

grunden til denne forandring den, at rigets breve nu blev

ordnede og fordelte i de skabe, som fandtes i hvælvingen, så

der ikke blev plads til pengene, ligesom jo i det hele dette

sameje mellem arkiv og pengegemme måtte anses for forældet^).

^) Rørdam, Universitetets historie III 522-41. Tillæg nr. 26. 27.

') Sst. III 41 f.

') Tillæg nr. 28; sml. 29.

*) Rigens regnskab 1589—90 (i ^adskillig indtægt og udgift": 12. Sept.

89). 1590—91 (af „kongens eget kammer"). Pengeskatregnskabet

1589 ff. (under 10. April 1593).
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At der netop på den tid er taget fat på at registrere i alle

tilfælde de udenlandske sager , ses af de . endnu bevarede

registraturer, hvis oprindelige hænder ender ved omtrent 1590;

de blev endnu lagte til grund for overleveringen til Peder

Schumacher . 1664. Særlig findes bevaret en registratur, for-

fattet af to danske sekretærer efter regeringsrådets befaling,

over indholdet af „nogle gamle kister stående udenfor kan-

celliet" og indeholdende bl. a. registre og regnskaber helt

tilbage til kong Hans's tid, de kong Kristian II og hans kansler

fratagne dokumenter, samt aktstykker og breve fra Fredrik Fs

og de følgende kongers tid. Det er med andre ord en stor

aflevering af kancellisager til hovedarkivet, uden al tvivl fore-

tagen netop nu, da dettes plads udvidedes (Tillæg nr. 25).

Imidlertid begyndte Arild Hvidtfeld sin betydningsfulde

forfattervirksomhed. Han var 1586 bleven optagen i rigsrådet

og bleven rigens kansler, samtidig havde han fået Tryggevælde

len på Sælland; han var da en mand på 40 år og ugift. Ti

år efter fik han Dragsholm len, hvor han forblev indtil 1609.

Samtidig var han skoleherre på Herlufsholm, og hertil trak

han sig tilbage efter at have forladt statstjenesten ; men han

døde endnu samme år. Det synes -ikke fra først af at have

været hans hensigt selv at blive forfatter, derimod søgte han

at tilskynde andre dertil, hvor han kunde. Som oversekretær

fik han således Vedel til at afløse den aldrende Hans Svanning

som historiograf og han søgte nu at fremme hans arbejder

overalt hvor det lod sig gøre. Først efter at det noksom

havde vist sig, at heller ikke han magtede sin opgave, „de-

stitueret og ledig", som han var, „fra omni judicio politico",

tog han selv fat på dansk, medens Krag begyndte på sin latin.

I året 1595 udkom da hans Kristian IIIs historie og året

efter Fredrik Fs; i de følgende år nåede han tilbage til de

ældste tider og endte 1604 med en dansk bispekrønnike.

Hvad Hvidtfelds ki-ønniker betyder for den senere tid er

tilstrækkelig bekendt. Han indførte i dem talrige breve og

aktstykker, som senere er tabte, og han fortalte samtidig sit

fædrelands historie med så stor udførlighed og i en så levende

og tiltalende stil, at hans bøger i århundreder var en af vor

literaturs største skatte. Manglerne er ikke vanskelige at



32 158i>—1730.

eftervise i en tid, hvis videnskabelige methode står så over-

ordenlig langt højere end hin alders.

Det synes næsten at Hvidtfelds klage i fortalen 1596 til

den unge konge Kristian IV over, at så mange af kong Fred-

rik I's breve var bleven liggende på Gottorp „blandt eders

nådes og fyrsternes fællesbreve", har givet stødet til, at man
søgte at få rede på, hvad der egenlig fandtes i hvælvingen

på Gottorp 1). I den følgende sommer skrev nemlig kongen

til hertug Johan Adolf af Gottorp og opfordrede ham til at

lade såvel hvælvingen der som de på Haderslevhus forseglede

brevkister og skabe efterse; han foreslog at tilforordnede fra

begge sider skulde samles til Mikkelsdag. Eftersynet udførtes

dog først i det følgende forår; kongen beskikkede sin sekretær

Abel Berner, lektor i Slesvig domkapitel, tilligemed en yngre

sekretær, og hertugen sin vicekansler dr. Nikolaus Junge, lige-

ledes selvanden.

Hvælvingen på Gottorp, der oftere kaldes „das Ober-

gewolbe", måske blot fordi den fandtes på selve det gamle

slot, i modsætning til det hertugelige regeringsarkiv
,

„das

Untergewolbe", som dengang rimeligvis fandtes i kancelli-

bygningen udenfor slottet, bestod i alle tilfælde senere af to

rum, lukkede med dobbelte jerndøre; til den yderste havde

kongen, til den inderste hertugen nøglen.

Pergamentsbrevene var dengang som det synes endnu

anbragte i en række skrin og brevkar, men blev nu ved denne

lejlighed fordelte i 12 egeskabe; 1733 siges de nemlig at være

anbragte på denne måde og skabene skønnedes da at være hen-

ved 150 år gamle. De inddeltes dog ved registraturen efter

de ældre skrinnumre (capsæ) i 42 afdelinger, som måtte for-

deles meget uhge i skabene.- Registreringen stod på i omtrent

5 uger, fra den 16. Marts til 17. April (1598). Arbejdet stan-

sede dermed, da hertugen skulde bruge sin vicekansler i andet

ærende; men ud på efteråret fortsattes det på Haderslevhus,

kun at den fælles landkansler Jonathan Gutzlof, som tillige

var hertugens råd, trådte istedenfor Nikolaus Junge. Der blev

nu foretaget et eftersyn af en række skrin og skabe, som stod

•) Hvidtfeld s. 1236 (dat. 1. Sept. 1596).
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i det gamle kancelli på Hansborg under enkedronning Sofies

forsegling. Hvad der af dette udelukkende vedkom de enkelte

amter, deltes derefter mellem de to regerende herrer, resten,

deriblandt alle kopibøger, indsattes den 29. Oktober i fælles-

hvælvingen på Gottorp og er således kommen til os.

Året efter kom det ene exemplar af fællesregistraturen til

det tyske kancelli i Københa^Ti, og den historiekyndige tyske

sekretær Avgustus Erich udarbejdede efter den og de køben-

haA'nske registranter et endnu i to exemplarer bevaret „reper-

torium" over hertugdømmernes offenlige retsforhold i deres

historiske udvikling: lensforholdene. de enkelte landskabers

særlige stilling, bispedømmer, kapitler og klostre osv. Bogen

er affattet i tiden fra foråret 1599 til samme tid 1601, den er

neppe helt fuldført; forfatteren døde 1602, samme år som
dr. Xils Krag.

Den omstændighed, at hvælvingen på Gottorp var lukket

med dobbelt lås havde den højst uheldige virkning, at den

både dengang og senere kun meget sjælden og delvis brugtes

i historiens tjeneste ; det var først den offenlige polemik mellem

kongeslægtens forskellige linjer, som tildels åbnede dens hem-

melige skatte. Dog skulde Sønderjylland ikke helt savne sit

særlige sidestykke til Hvidtfelds krønike. Brødrene Hjeroninms

og PavlGypræus, sønner af rådmanden Nikolaj KobbeVsmed

i Slesvig, begge medlemmer af domkapitlet i deres fødeby,

samlede ivrig til stiftets og dermed til hele hertugdømmets

historie. Pavl, som i mange år overlevede sin broder, havde

foruden den lærde dannelse på sine rejser tillige lagt sig efter

de politiske videnskaber og blev af hertugen, i hvis kancelli

han fandt ansættelse, brugt i forskellige legationer; 1576 blev

han juridisk professor ved det af hertugen oprettede gynma-

sium i Slesvig. Han havde i Fmnkrig levet sannuen med
Arild Hvidtfeld og hans broder Jakob og de bevarede senere

deres venskab for hinanden. Dette var rimeligvis anledning

til at universitetet i København, dengang Hvidtfeld var over-

sekretær, tilbød Gypræus det ledige professorat i lovkyndighed,

hvilket han dog af hensyn til sin stilling i hjennnet afslog.

Senere synes der at være tilbudt ham andre stillinger, ligeledes

gennem Hvidtfeld, uden at det dog lykkedes at få ham til at

3
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give efter for den forkærlighed for Danmark, som han roser

sig af^).

Pavl Gypræus skrev efter krønniker og aktstykker en

bispehistorie fra kristendommens indførelse til midten af det

16. århundrede og indflettede heri alle hovedtrækkene af

hertugdømmets politiske tilskikkelser; den blev 1634 udgivet i

en modificeret skikkelse af hans til katholicismen overgåede

søn, Johan Adolf-). I en række opgivelser af udlån fra fælles-

hvælvingen forekommer også hans navn blandt de hertugelige

råder (30. Sept. 1585: Pavl v. Eitzen og Pavl Kopperschmidt;

den første var hans svigerfader). Det er en selvfølge, at han

benyttede den adgang, som i det hertugelige kancelli var givet

ham til at lære hvælvingens indhold at kende, ligesom han

brugte bispe- og domkapitelarkivet i en fuldstændigere skikkelse

end vi nu kender det ; adskilligt er således nu kun bevaret hos

ham, om end som hos Hvidtfeld på en meget utilfredsstillende

måde.

Efter Hvidtfelds og Nils Krags tid fortsattes vel i en del

år tilløbene til at få en udførlig dansk historie på latin, men

det lykkedes ikke at få synderlig nyt materiale frem. Efter

Krag blev Jon Jakobsen Hvenbo (Venusinus) historiograf

(1602—8) og efter hans død nøjedes man igen med den da

aldele's uvirksomme Vedel. Først efter hans død (1616) blev

posten igen besat med Klavs Kristoffersen (Lyskander) og kort

efter tillige med Joh. Isaksen (Pontanus), der opholdt sig i

udlandet, men dog endelig gav en latinsk Danmarkshistorie.

Hvad der ydedes af disse mænd kan iøvrigt vel have literær,

men neppe megen videnskabelig betydning for en senere eftertid.

Det synes efter Hvidtfeld at være gået som det ikke

sjælden er tilfældet under lignende forhold, idet man nemlig

opfattede hvad han havde ydet som fuldt tilstrækkeligt og

afsluttende på dette område. Han blev en offenlig avtoritet

') J. A. Cypræus, Annales episcoporum Slesvicensium, p. 463 ff. 466,

Slesvigske provinsialefterretninger III 11. 13,

•') Cypræus (dedicatio p. 3): conquisitis hine inde multis ex archivorum

arcanis, nonnullis etiam ex reconditis ae vetustissimis historiarum

manuscriptarum monumentis erutis etc.
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i ind- og udland og i lang tid indtog han samme stilling fol-

den nyere histories vedkommende som Saxe for den ældre.

Det er ikke usandsynligt, at denne opfattelse mdirekte er

bleven fordærvelig for vore arkiver; thi det synes næsten som

om man i den følgende tid tabte al sans for deres værd, ret

som om alt hvad der havde betydning nu var opbevaret i

rigets krønnike. Det er bekendt, hvor uforsvarligt kong Kri-

stian IV omgikkes med pergamentsbøger og breve, som han i

læssevis lod samle på tøjhuset for at bruge dem til patroner

og andet „fyrværkeri". Hverken i København eller på Gottorp

s^Ties der i hele hans regeringstid, når undtages de første år,

at være gjort noget for at bevare eller benytte hvad der var

samlet.

Historiografien i den foregående tidsalder efterlod sig dog,

idetmindste for en tid, endnu et andet mindesmærke, som

nu. om det var bevaret, vilde have været en uvurderlig skat

for vor historie; nemhg den store, stadig voxende samling af

kildeskrifter og aktstykker, som ansås for at høre til embedet.

De havde deres plads i et særligt skab på universitets-

bibliotheket , forsåvidt som de ikke brugtes af vedkommende

historiograf, og det blev med stor omhyggelighed påset, at

der efter disses død fandt en aflevering sted. Også Hvidt-

felds store samlinger kom ind i dette „kongelige arkiv", som

det kaldtes. Nogle af disse samlinger gik tabte ved Stefan

Hansens død i Sorø, resten brændte med det øvrige bibliothek

17281).

II. Kong Fredrik III.

Administrationen havde i kong Kristian IV's lange rege-

ringstid neppe gjort noget eneste fremskridt af væsenlig be-

tydning; alt bevægede sig hos os i de gamle forældede former,

') S. Birket Smith. Københavns univeisitetsl)ihli()thek for 1728, s. 22 fT.

32 f. , sml. 21 anm. 3 (archiva er her ilertal.sord , vistnok etter det

franske archives; sml. endnu 1660: handfa^stningen er foi*gæves søgt

-in archivis"; ligeså hos Gram osv.), s. 106—32. 35. Rordams

Lyskander s. 146 fT. Kirkehist. saml. 3. ra-kke, I 305 fT. (sml. Smith

s. 2(>, anm. 1. 2. Hist. tidsskrift 5. række, IV 5(J0).

3*
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medens Sverig samtidig havde taget kæmpeskridt også på

dette område og langt overfløjet os.

Kong Fredrik III viste sig i den henseende lærvillig nok;

kun skade at først den fordærvelige krig med dens uoprette-

lige tab skulde give ham midler i hænde til at få noget af

betydning udrettet. At han havde øje for manglerne viser

bl. a. hans foranstaltninger i hertugdømmerne.

Allerede den 17. April 1648, før han endnu var valgt til

konge i Danmark og Norge, udstedte han i København et

patent, hvorved der oprettedes et regeringskancelli for den

kongelige del af hertugdømmerne, med sæde i Flensborg.

Kristian IV havde vel i en del år havt en slags kancelli i

Gliickstadt, hgesom han stadig havde en del adelige og lærde

råder, deriblandt også en kansler (fra 1632 Ditlev Reventlov),

i hertugdømmerne. Men forretningsområdet for disse mænd
var meget uklart afstukket, de fungerede både som domstol

for den' særlig kongelige del, som regeringskancelli for den

fælles del i de år, da regeringen var hos kongen, og som

dennes rådgivere i den udenrigske politik, afsendinge, under-

handlere osv. Med rette var rigsrådet i høj grad misfornøjet

med depne indretning og heller ikke i hertugdømmerne kunde

man finde den tilfredsstillende. Idet kongen nu oprettede et

særligt kancelli i Flensborg, fik dette først og fremmest an-

visning på at tage sig af den forsømte retspleje, hvorhos det

på kongens vegne selvfølgelig skulde deltage med det hertuge-

lige kancelli i fællesregeringen. løvrigt vedblev det tyske kan-

celli i København at være den højeste regeringsavtoritet i den

kongelige del af hertugdømmerne såvelsom i de politiske for-

handlinger med hertugen på Gottorp.

Da kongen ud på efteråret kom til Gliickstadt og Flens-

borg for at hyldes af stænderne, enedes han med kancelliet

og den nye kansler Didrik Reinking om at flytte det til Gliick-

stadt, der siges ikke af hvad grund. Måske har det været

den større nærhed ved det tyske riges nordlige centra, som
har forekommet datiden at være en fordel, der ikke let kunde

købes for dyrt. At det måtte blive til skade for Sønder-

jylland, var en selvfølge; i hele Kristian IV's tid havde man
her været vant til at have statholderen (GertRantzov 1599—1627)
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eller kansleren (Ditlev Reventlov, 1632—48) i sin midte (i

Haderslev) ; også Fredrik III havde selv som statholder

(1647—48) boet på Flensborg hus.

Kort efter tronskiftet var arkivet i Gluckstadt bleven delt

i de sager, som vedkom riget og derfor sendtes til København,

og de som kun vedkom hertugdømmerne og førtes til Flens-

borg. Ved kancelliet her blev der derefter under 21. Juli 1648

ansat en sekretær og registrator. Gregor Groger, den første,

som såvidt vides udtrykkehg i sin bestalling får pålæg om at

være bestemt ansvarlig for den tilbørlige orden i det hani be-

troede arkiv. Da senere, ved reskript af 10. Febr. 1649 kan-

celliet flyttedes til Gluckstadt, fik han pålæg om at skaffe

arkivet derned; det udførtes i slutningen af den følgende

måned ^). Arkivet var da så stort, at der behøvedes 4 vogne

til at flytte det, hvad der noksom viser, at ældre samlinger

af breve og protokoller dengang må have været i behold.

Det anbragtes i en hvælving i et af tårnene af slottet (Gliicks-

burg) og beholdt sin plads her indtil 1721, da dette tårn stod

ene tilbage, men ikke mere kunde skærme brevskaberne mod
utøj og fugtighed. løvrigt blev det også her udtrykkelig på-

lagt de skiftende kanslere at have tilsyn med arkivet og den

orden, hvori det skulde holdes.

Det var en selvfølge, at også tilsynet med hvælvingen på

Gottorp snart gik over til kancelliet i Gluckstadt. Den havde

ikke været åbnet siden i årene 1641—42, da den kongelige råd

Kristoffer v. d. Lippe, forhen kansler hos enkedronning Sofie

på Nykøbing, gentagne gange var der for i forening med den

hertugelige kansler Kielmann at eftersøge forskellige doku-

menter. Ej heller havde man fra kongelig side nogen brug

for det før 1661, da der efter fælles aftale foretoges et almin-

deligt eftersyn, hvortil der da fra kongelig side sendtes en

sekretær fra Gluckstadt. Det viste sig ved denne lejlighed, at

de hertugelige havde været der i mellemtiden og havde brudt

den rette lås fra yderdøren'-). Der foretoges' derefter igen

et eftersyn 1668.

^) Tillæg nr. 34. 35.

') Tillæg' nr. 42.
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Også i det tyske kancelli i København, hvor jo kongen

ligeledes havde friere hænder, spores hans initiativ strax efter

tronskiftet. Hans betroede mand Theodor Lente fulgte ham

hertil fra Flensborg og fik den 10. Nov. 1648 en ny be-

stalling som råd og kammersekretær; han overtog dermed

tillige tilsynet med arkivet, til hvis ordning han gjorde et

omhyggeligt systematisk udkast^). Få år efter (1652) blev

det tillige pålagt en ny sekretær, Jørgen Reitzer, at holde

god orden i registraturet. Men en væsenlig forbedring i ar-

kivets tilstand blev dog ikke tilvejebragt af nogen af disse

mænd.

I foråret 1660 blev der derimod ansat en mand som

arkivar i det tyske kancelli, som efter evne synes at have

stræbt hen til i det mindste at holde alt det samlet, som

hørte til arkivet, og bringe det i den orden, i hvilken det

efterhånden var bleven optaget i det. Det var Fredrik Wolf,

en mand, hvis liv og levned iøvrigt er ubekendt, men hvis

hånd spores i næsten alt hvad der vedkommer såvel tyske

kancellis arkiv som hvælvingen på Københavns slot, fra den

dag han modtog sin bestalling, den 7. Marts 1660, til hans

død, i Oktober 16772).

Alt strax i sommerens løb ses han at have været på

færde med at indkræve udlånte sager fra de forskellige sekre-

tærer for at fordele dem til deres pladser i arkivet. Der fmdes

endvidere endnu forskellige tilløb til registraturer, f. ex. over

indholdet af de „røde skabe" osv., uden al tvivl kun større

eller mindre levninger af de arbejder, han har foretaget i den

retning. Theodor Lente, som nu blev udnævnt til tysk kansler,

har vistnok for en del foranlediget disse arbejder, men Wolfs

tilbøjelighed synes dog at være gået i samme retning.

Det danske kancellis arkiv stod, som vi har set, under

den øverste sekretær, men det gik her som overalt, at de

ældre sager overlodes til det underordnede personale, her til

kancellitjeneren eller kancelliforvalteren, som han omtrent fra

.^) Tillæg nr. 36.

») Tillæg nr. 38. (47. 48).

J
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denne tid af kaldtes^). Rasmus Rasmussen, som beklædte

denne stilling i over et halvt århundrede, benyttede, siges

der, sin fritid under stadens belejring til at oparbejde kan-

celliets registraturer og bringe orden i de ældre sager. Fra

nu af førtes ikke blot registre og tegneiser med større om-

hyggelighed, men hvert bind forsynedes endog med flere

navneregistre, som gjorde brugen af dem ulige lettere. Fra

den tid af må da også kancelliforvalteren anses for kancelliets

egenlige arkivar, selv om oversekretæren endnu formelt fører

et vist tilsyn med ham i denne egenskab. Forvalteren, eller

fra 1G76, efter Griffenfeldts fald, de to forvaltere, fore-

står nemlig renskrivningen og udfærdigelsen af alle kongelige

breve, samt deres indførelse i registranterne, den ene de

„åbne" breve i „registre", den anden de „lukkede" i „teg-

neiser", med særskilte rækker for hvert „land". Hertil sluttede

da stillingen som arkivar sig ret naturligt, forsåvidt som det

kun drejede sig om at holde fortidens aktstykker i orden til

administrationens praktiske brug. Det må antages, at den

ældste kancelliforvalter stadig var den egenlige arkivar.

Arkivet i hvælvingen stod til det sidste under kongens

kansler, således at han personlig havde nøglen til det. Efter

Kristen Thommesen Sehesteds død , den 5. Avgust 1657 , stod

embedet imidlertid ubesat, og nøglen har da uden al tvivl

været hos den øverste sekretær, Erik Krag, hvis ikke kongen

selv har taget den til sig. Efter arveregeringens indførelse og

håndfæstningens kassation den 16. Oktober 1660 tilhørte den

selvfølgelig kongen personlig.

Der er opbevaret et par træk netop fra den nærmest

følgende tid, som tilstrækkelig betegner de forandrede forhold.

Lørdag den 20. Oktober, anden dagen efter arvehyldingen, om
aftenen kl. 8, gik kongen selv med sine hengivne mænd Hanni-

bal Sehested, Kristoffer Gabel, Axel Urup, Peder Retz og øverste

sekretær Erik Krag over til „rådstuen", d. e. rigsrådets for-

') Rasmus Rasmussen ansattes 0. Oktober 1652 som kancellitjener; han

kaldes også fyrbøder ligesom hans formand. 31. Dec. U\'}\) kaldes

han i fortegnelsen på de kongelige tjenere kancelliforvalter (Kl)hvns.

dipl, III 5(X)). Navnet er en fordrejelse af det tyske ^kanzleiverwanter"

og forekommer som sådant alt i det foregående århundrede.
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samlingsstue i kancellibygningen, for at gennemse rådets arkiv

02" lade det føre over til slottet. Der fandtes her vistnok bl. a.

en samling af håndfæstninger, hge fra Kristoffer II's nedad i

tiden, skønt som bekendt netop Fredrik IIFs ikke havde været

til at finde. Dette arkiv indlemmedes fra nu af i det konge-

lige. Noget senere på året, den 1. December, ses hvælvingen

at være bleven åbnet for at der kunde nedlægges nogle diplo-

matiske aktstykker i den; åbningen foretoges denne gang af

de to kanslere, den danske Peder Retz og den tyske Theodor

Lente, og tilstede var desuden på kongens vegne statholderen

grev Kristian Rantzov og rentemesteren Kristoffer Gabel,

medens det var den tyske „archivarius regius" Fredrik Wolf,

som indlagde dokumenterne og gav registraturen den fornødne

påtegning. Senere ses det ligeledes at være Wolf, som af det

udenlandske kancellis akter lægger dem til side, som han

agter at foreslå kongen at deponere i hvælvingen^).

Ligesom iøvrigt rigsrådets arkiv havnede i hvælvingen,

således afleverede den sidste rigens kansler, Kristoffer Urne, en

tid efter statsforandringen det arkiv, som hørte til hans em-

bed og hidtil var gået i arv fra kansler til kansler. Det var

de to rækker dombøger samt rigens forfølgningsbog , alle lige

fra reformationstiden af. De indsattes i det danske kancelli,

hvis sekretærer fungerede i højesteret.

Blandt de mange projekter til en fremtidig ordning af

den øverste administration, af hvilke flere (måske alle) havde

sekretæren i statskollegiet Frans Rasch til forfatter, fremkom

der iøvrigt også et enkelt til en rationel ordning af statens

vigtigste arkiv. I en påtænkt instrux for et samlet kancelli, i

hvilket den danske kansler skulde være præses, den tyske

vicepræses, var der således optaget meget vidtgående bestem-

melser for arkivet med sit apparat af 3 hvælvinger, af hvilke

den yderste skulde være arbejdsrum for den ældste af de 4

sekretærer, arkivsekretæren, med sine folk, deriblandt en

undersekretær, der skulde arbejde historiografen i hænde, —
under stadigt tilsyn af kansleren og de af raderne, som særlig

'j Tillæg nr. 39. Påtegning på registraturen England, nr. 2 i registrant 4.

Jsotis af 10. Juli 1602 i et af Wolfs registraturhefter.
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var satte til at sysle med de ældre sager.. Desuden skulde

selve kancelliet have sin arkivar for de nyere sager. Dette

var så godt som altsammen lånt fra den svenske kancelliordning

fra Juni 1626 og såre fortrinligt; kun skade at det ikke kom
til udførelse^).

Et andet projekt gik ud på at organisere det af Fredrik III

løst oprettede statskollegium , den nye „rådstue", og give det

et „kancelli" (d. e. sekretai-iat). Heri synes det at være for-

udsat, at det „almindelige arkiv" skulde tænkes at slutte sig

til dette kancelli som en centralinstitution. ^Nlen heller ikke

dette kom til udførelse.

Hvad der i virkeligheden af denne konge blev gjort for"

arkivet i hvælvingen, var som bekendt dette, at han under 27.

Maj 1663 udnævnte Peder Schumacher til kongelig biblio-

thekar og arkivar, således at denne strax overtog bogsamlingen

og i den følgende vinter arkivet. Dette blev til den ende

revideret og overleveret til ham af arkivaren Fredrik Wolf i

det tyske og sekretæren Kristoffer Lindenov i det danske kan-

celli: den første registratur („kejseren") er påtegnet mandagen

den 29. Februar 1664. Kort efter, den 8. Marts, fik Schu-

macher sin bestalling, der indeholder en kort instrux for hans

forretninger. Han skal forfatte en rigtig registratur over alle

dokumenter, som findes i hvælvingen, og det skal gøres i de

dertil forordnede personers nærværelse; siden skal intet deraf

udlånes uden særlig kongelig tilladelse. Endvidere skal han

søge at opspørge, hvad der tilforn kan være bortkommet af

arkivet og da gøre sig al umage for at føre det tilbage på

sin plads-). Dette foretagende skulde også komme kancellierne

til gode og kansleren Peder Retz lod derfor tage afskrift af

alle repertorierne , efterhånden som de blev færdige. Der er

bevaret en række kvitteringer af den danske sekretær Anders

Sinklar til Fredrik Wolf for udlån af disse registraturer til

afskrivning; begyndelsen er gjort den 27. December 1()64 og

den sidste er tilbageleveret henved 2 år efter.

') Tillæg nr. 40, Samling af instruktioner rSrande den civile forvaltningen

i Sverige och Finland, s. 300.

') Tillæg nr. 43.
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Schumacher fik imidlertid som bekendt ganske andre ting

at tage vare og han opgav derfor uden al tvivl snart det

begyndte arbejde i hvælvingen. Allerede den 30. April 1665

aflagde han ed som kammersekretær, og i kancelUinstruxen-

af 23. Juni 1666 sattes han i denne egenskab ved siden af

den øverste sekretær. Hans senere embedsbane var kun en

yderligere udvikling heraf; som kammersekretær var han i

virkeligheden kongens kansler. Ved siden af vedblev han at

være arkivar til det sidste, i Fredrik IH's tid, fordi kongeloven

her lå under hans særlige varetægt, senere vel snarest i hen-

hold til den gamle tradition om kanslerens stilling til rigets

dresset. Der haves også jævnlige notiser om hans virksomhed

som arkivar, men denne bestod kun i at nedlægge vigtige

statsakter i hvælvingen. Kanslerembedets løbende korrespon-

dance nedlagdes derimod i kancelliets arkiv i bygningens

kælder; året før sit fald lod Griffenfeld således 38 æsker med

dokumenter tømme ud af det store skab med 70 skuffer, som

havde sin plads i kanslerens værelse, for at lade dem sætte

ned i kancelliets kælder. Nogen videnskabehg virksomhed

knyttede han ikke til sit embed. Da det i Kristian V's tid

kom på tale at oprette en national orden og danebrogskorset

blev udset hertil, lod han sin efterfølger ved bibliotheket, den

kongelige antikvar Villum Vorm gennemgå arkivets pergamenter

for at fmde et bevis for en sådan ordens indstiftelse allerede

samtidig med korsbannerets fremkomst 1219. Det blev for-

mentlig fundet og forelagt den lærde verden af anatomen

Thomas Bartholin i).

Af de øvrige kollegier som oprettedes 1660, var der kun

ét, som strax fik sit eget arkiv med en arkivar, nemlig skat-

kammeret. Rentemestrene med deres renteskrivere, d. e.

revisorer og regnskabsbetjente, havde alt langt tilbage i tiden

havt lokale ovenover toldboden, ved havnen foran Københavns

slotsport, overfor nuværende Boldhusgade. Toldboden var

imidlertid af kong Kristian IV flyttet længere ud, og stuen

ombyggedes derpå i året 1622 til sæde for kancellierne og

') Th. Bartholini de equestris ordinis danebrogici origine ad P. Griffen-

feld dissertatio historica. 1676. (p. 17).
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rådstuen, der hidtil som forhen omtalt havde havt plads i en

af slotsbygningerne , nord for det blå tårn^). Ved regerings-

forandringen 1660 blev rentekammeret, som stadig havde

været underordnet kancelliet, omdannet til et selvstændigt

kollegium, ligestillet med kancelliet, således at det selv førte

sin korrespondance og overtog en ikke uvæsenlig del af rigets

styrelse, det hele skattevæsen og hvad dertil knyttede sig.

Dets kontorer optog derfor hele pladsen på kancellibygningens

første sal; hele huset blev endda udvidet ved tilbygning strax

efter at forandringen var " indtrådt.

Medens nu kancellierne havde deres arkiver i bygningens

hvælvede kældere, havde skatkammeret indrettet sit brev-

kammer på dens mansard ; dets regnskabsrækker . strakte sig

tilbage til kong Fredrik IFs tid og var tildels meget omfangsrige.

Dertil kom nu en hurtig voxende korrespondance både med
rigernes og hertugdømmernes administration, som skaffede

kammeret sine indtægter og aflagde regnskab til det, og med
de statsinstitutioner, som igen brugte pengene.

Den første arkivar ved kammeret var renteskriveren Jens

Sørensen, soni først var bleven antagen som sådan i året

1641; senere havde hovmesteren Korfits Ulfeld givet ham et

tillæg til sin løn, 100 rdl. for ham selv og 50 rdl. på en

„drengs" kost og løn, „formedelst hans umage og flittighed

han skal anvende og have god agt med tegnebøgerne, deraf

extrakt rigtig årlig udi rentekammeret at indlevere". Han var

således alt fra den tid af, 1. Februar 1647, at betragte som

„brevkammerforvalter". I den kongelige resolution af 14.

Januar 1661, der fastsætter forretningernes fordeling, siges der

herom følgende: „Brevkammerets forvalter hans forretning,

som Jens Sørensen hidindtil har forvaltet, er at registrere og

føre til bogs alle de regnskaber, som blive kvitterede og kla-

rerede, såvel som alle mandtalsregnskaber, og have opsyn

med alle jordebøger, med mageskifter og udlagt gods og

andet deraf dependerende, og derover holde rigtig bog, så-

vel som og forrette hvis andet forefalder, som af vor rigens

*j Sml. min Udsigt over centraladministralionens osv. bygningshistoiie

fra 1660 til nutiden, s. 4.
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skatmester eller rentemestrene til hans kgl. majestæts tjeneste

befales". Derefter fik Jens Sørensen en ny bestalling som

brevkammerforvalter den 16. Februar 1661 (Tillæg nr. 41).

III. Kong Kristian V.

Som denne konges regering i det hele kan betegnes som

en række tilløb på mange områder, uden at det lykkedes ham
at føre mere end et forholdsvis ringe antal af sine prisværdige

planer igennem, således var det også særlig tilfældet for

arkivernes vedkommende. Også her indtager hans virksomhed

dog en ret mærkelig plads og danner en god indledning til

efterfølgerens.

Kort efter sin tiltrædelse til regeringen udnævnte Kristian V
under 7. Juni 1670 den gottorpske rejse(legations)sekretær dr. jur.

Burchard Niederstett til arkivar ved fællesarkivet på Gottorp ^).

Samtidig modtog han den samme udnævnelse af hertugen, så

man nu havde en fælles arkivar, ligesom der stadig havde

været en fælles landkaiisler. Niederstett var såvidt vides den

første, som her i landet kaldtes „gehejmearkivar".

Året efter foretoges der et omhyggeligt gennemsyn af

hvælvingen, det grundigste den nogensinde blev underkastet

før den blev kongelig. Efter reskript af 13. Maj 1671 drog

sekretæren i det tyske kancelli Johan Moth derover for sam-

men med fællesarkivaren at gennemgå arkivet.

Johan Moth, som i hele Kristian V's tid spillede en be-

tydelig rolle i arkivernes historie, var en søn af præsten

Nikolaj Moth i Breklum i Flensborg amt og næstsøskendebarn

til den senere oversekretær i danske kancelli, Mathias Moth

og hans bekendte søster Sofie Amalie. Efter at have gået i

Flensborg skole havde han studeret theologi under Georg

Galixtus, men var derefter kommen til København, hvor han

gik ind i det tyske kancelli. Samme år som han her fik be-

stalling som sekretær (1667) udnævntes han tillige til arkivar

1) Tillæg nr. 45.
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i kancelliet med det hverv at ordne arkivet, et hverv, der senere

flere gange, som det synes forgæves, blev pålagt både ham
og andre, mdtil det endelig i den følgende konges tid lykkedes

at få de nødvendige midler dertil bragte tilveje. Han roses

for sine ualmindelige kundskaber i de historiske fag og hans

interesse for arkiverne var åbenbart levende og udholdende.

Det skulde første gang vise sig på Gottorp.

Ud på sommeren drog Johan Moth altså til Gottorp,

hvorhen den kongelige arkivnøgle sendtes fra Gliickstadt. De

to arkivarer begyndte nu at gennemse de tildels af tiden hårdt

medtagne pergamentsbreve. De ældre fortegnelser toges frem

til sammenligning, og hvad der manglede blev eftersøgt, ikke

blot i hvælvingen, men også i det gottorpske kancelli. I sine

breve til statssekretæren Bierman roser Moth sin kollegas store

iver for uden ophævelse at få de begåede uregelmæssigheder

rettede. Også fra Gliickstadt rekvireredes der udlånte akter

(vedkommende Delmenhorst og Ditmarsk), ja selv hos flere

private opdagedes der sådanne.

Moth og Niederstett arbejdede hver dag med deres skrivere

i arkivet med at registrere og at afskrive, hvad der ikke alt

forhen havdes genpart af i kancelliet og hvad der nu kunde

have særlig betydning for regeringen under dens politiske

stridigheder med de andre hertughuse; at tage fuldstændige

afskrifter af det hele, som man havde ønsket, måtte derimod

opgives. Først ved juletid nåede Moth at kunne rejse tilbage

til København; han førte en stor mængde dokumenter og af-

skrifter med sig^).

Resultatet af denne undersøgelse var neppe uden betyd-

ning for en noget senere tid, da uvenskabet med Gottorp igen

blussede op og da det gjaldt om i offenlige stridsskrifter at

hævde den danske opfattelse af retsforholdene, særlig hertug-

dømmets tidligere lensforhold og den ved „unionen" og senere

fredsslutninger skabte statsretlige orden. Det tyske kancelli

^) Hans breve blandt geh. ark. embedspapirer. Rejseregnskab til Gottorp

1671. Han havde herefter 4 skrivere med og måtte have to vogne

på lijemvejen til sine dokumenter. Det forfattede repertorium er

trvkt i Falcks Saml. III.
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manglede neppe nu noget aktstykke af betydning til at føre

denne kamp.

løvrigt forandredes forholdene ved fællesarkivet kort efter.

Da Niederstett i foråret 1674 rykkede op til sekretær ved kan-

celliet på Gottorp, kmide han ikke bevare sin stilling som

fællesarkivar, og den kongelige nøgle betroedes derpå arkivaren

i Gliickstadt Hugo Lente, den afdøde kanslers brodersøn.

Under den skånske krig var Gottorp taget i besiddelse af

kongen, men ligesom de hertugelige arkiver holdtes under

forsegling, således ses det heller ikke, at kongen har taget

fællesarkivet "i besiddelse. Anderledes forholdt det sig efter

okkupationen og den påfølgende indlemmelse i året 1684.

Hvælvingen i København stod som omtalt i de første

år under Griffenfelds tilsyn; han synes dog nu jævnlig at have

brugt Fredrik Wolfs hjælp til at indlægge og udtåge arkivalier.

Efter rigskanslerens fald blev Wolf derpå under 8. April

1676 udnævnt til „gehejmearkivar" , som det nu også her

kaldtes, idet han samtidig fra sekretær rykkede op til assessor

i det tyske kancelli. I en udførhg memorial havde han frem-

sat sine tanker om den hensigtsmæssigste ordning af arkiv-

forholdene og var her kommen tilbage til den tanke at samle

alt, hvad der i kancelherne havde blivende værd, i et eneste

arkiv, for heri at have en virksom støtte både for historien

som videnskab og for kancellierne i vigtige historiske og stats-

retlige spørgsmål. Hans hovedtanke var denne, at arkivet og

arkivaren skulde stå under kansleren med . kontrol af mænd
fra begge kancellier^).

Men heller ikke dette projekt nåede til udførelse, rimelig-

vis på grund af den strax efter udbrydende krig og kongens

store interesse for alt hvad der vedkom den. I instruxen af

30. Maj for den nye kansler, grev Fredrik Alefeldt, pålagdes

det kun statssekretæren Konrad Bierman, som nu kaldtes

„gehejmeetats- og kammersekretær" ved arkivaren at lade

alle udenlandske originaler i særlig dertil forordnedes nær-

værelse nedlægge i arkivet.

Imidlertid døde Fredrik Wolf i Oktober 1677 og arkivet

') Tillæg nr. 47. 48.
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henstod nu uden særlig varetægt. Den mand, som imidlertid

i de følgende år øjensynlig har havt nøglerne og fremtaget

hvad der skulde bruges, var Kasper Schøller, som efter Griifen-

felds fald var bleven gehejmebogholder , d. e. protokolfører i

gehejmerådet , og den 22. Juni 1678 blev kongens kammer-

sekretær. Hans hånd findes i de følgende år (1679—80) i den

af Griffenfeld påbegyndte memorialbog over fremtagne sager i

arkivet. Schøller var en udmærket og dansk dannet mand,

søn af Normanden Kristen Kaspersen Schøller, borgemester i

Køge og senere assessor i højesteret. Hans indflydelse var i

krigsårene, da kancelliets sager tildels afgjordes i felten, meget

stor, og også efter freden bevarede han i flere år kongens

særlige tillid og fortrolighed.

Få år efter indtræder der imidlertid igen en forandring,

og det af temmelig gennemgribende betydning, uden at det

nu synes muligt i det enkelte at oprede, hvorledes det der-

med forholdt sig. Den 29. Avgust 1684 meddeles der nemlig

den kongelige antikvar Thomas Bartholin bestalling som arkiv-

sekretær ved det kongelige arkiv fra 1. Juli at regne, og ved

samme tid omtales dette som værende på Rosenborg slot.

Thomas Bartholin, søn af den berømte anatom, var

dengang en mand på 25 år, født i Roskilde under Københavns

belejring (29. Marts 1659). Kun 18 år gammel blev han desig-

neret professor i fædrelandshistorie. Den 24. Februar 1684

udnævntes han til kongelig antikvarius efter Hans Thorlefsen,

med den forpligtelse „tid efter anden til trykken at fuldbringe

og færdig gøre såvel de ældste, vigtigste og rareste skrifter,

danske og islandske sager og monumenter angående, med
tilbørlig udtolkning og forklaring, som og ellers det værk, som

han om alle de gamle danskes sæder og skikke, samt love og

manér haver begyndt". Den 18. Mi 1685 blev han endvidere

justitssekretær i højesteret.

Udnævnelsen til „arkivsekretær" savner vi enhver motiv-

ering af. Det hedder i bestallingen (Tillæg nr. 49), at han

„udi arkivet flittig haver at møde, så tit han af vores archiv-

ariis derom vorder tilsagt, og hvis hanneni tid efter anden

arkivet vedkonnnende af dennem anbefales, troligen og vind-

skibeligen at forrette". Men hvem var disse arkivarer? Der
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findes ingen udnævnelse til et sligt embede og vi er henviste

til, ad andre veje at udfinde hvem der menes. Når Bartholin

ikke selv udnævnes til arkivar, men til „sekretær ved arkivet",

så er der herved sikkert tænkt på den tidligere nævnte plan,

hvorefter arkivets bestyrer skal stå som sekretær i kancelliet

med dette særlige hverv. Som „arkivarer" tænkes da over-

ordnede embedsmænd i de to kancellier at fungere. For

danske kancellis vedkommende var dette kammersekretæren

for de norske sager Mathias Moth, for det tyskes vedkommende
uden al tvivl kammersekretæren Thomas Balthasar Jessen.

Denne sidste ses nemlig af arkivmemorialen selv at have ud-

taget sager til brug i gehejmerådet (1683—84), medens Moths

stilling til arkivet noksom fremgår af en række andre indicier.

Foruden spørgsmålet om disse personer foreligger der fra

samme tid to andre mærkelige kendsgerninger i arkivets hi-

storie, der er så godt som uforklarede, nemlig dets flytning til

Rosenborg og den samtidig foretagne nye registrering. Alt i

foråret 1672 havde Griffenfeld fået ordre til at rydde „det

første værelse i hvælvingen, hvor arkiverne findes". Der hen-

stod her ialt 93 kister med arkivalier, væsenhg rigens regn-

skaber fra 1562 til 1646, med alle deres bilag; de flyttedes

til rentekammerarkivet over bibliotheket ^). At også hoved-

arkivet flyttedes, var vel nærmest for at gøre det lettere til-

gængeligt ved det foretagne ordningsarbejde. Første gang, det

omtales på sit nye sted, er under 16. Avgust 1684, da der

leveres 62 favne brænde til slotsforvalteren Hans Ejlersen „til

vaskerhusets og arkivens nødvendighed" ; men der er intet til

hinder for at antage, at det dengang alt i nogen tid havde

havt sin plads her.

Arkivet anbragtes i Rosenborgs kældere i 24 lave, trans-

portable egeskabe, som endnu er bevarede; derimod er deres

oprindelige skuffer nu ombyttede med åbne hylder. I disse

skabe fordeltes sagerne efter en ny plan, og der foretoges i

den anledning en helt ny numerering og registrering af dem.

Den derved fremkomne registrant, et tykt bind i folio og med

^) Tillæg nr. 46; sml. nr. 44. om arkivets ældre plads (i ^den grønne

hvælving").
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guldsnit, er endnu bevaret; den er skreven med en tydelig,

men tilsyneladende uøvet hånd, den samme som har numereret

pergamentsbrevene, men som iøvrigt ikke er genfunden anden-

steds. Dens dokumenter går til 1683, på et enkelt sted til

Januar 1684.

Det synes herefter klart, at det hele registreringsarbejde

er foretaget før Bartholins ansættelse, under ledelse af de to

kammersekretærer; i modsat tilfælde vilde det vel også have

været nævnt i Bartholins bestalling, således som i Griffen-

felds. Vi kan desuden, som det synes, yderligere eftervise

sporene af et sådant arbejde. Ved reglementet af 23. Januar

1683 tildeltes der en sekretær i det tyske kancelli, Rejnhold

Jebsen, extraordinært 100 rdl. „for arkiven- , og fra samme
tid fik Johannes Laurentzen løn som „arkivskriver". Som
vi senere vil få at se, var det alt i slutningen af året 1680

bleven overdraget til samme Jebsen i forening med Johan

^loth at ordne det tyske kancellis arkiv og søge det suppleret

ved afskrifter af „originalarkivet" og arkiverne i hertugdøm-

merne. Dette arbejde måtte ganske naturligt føre til en revi-

sion af selve hovedarkivet for at få alt frem, hvad man i

tyske kancelli kunde sætte pris på at få samlet. Men ved

siden af må da også en dansk sekretær have været sat i

arbejde med registreringen af de talrige danske pergaments-

breve, mageskifter og kronens adkomster. Rejnhold Jebsen,

der var en søn af borgemester Alexander Jebsen i Sønderborg,

men hvis uddannelse synes at have været tysk, kan neppe

have foretaget hele dette arbejde.

Hvorledes det nu imidlertid end forholder sig hermed, så

indtrådte der i sommeren 1684 en bestemtere ordning af

arkivets forhold. Da kongen i dette år satte sig i besiddelse

af den gottorpske del af Sønderjylland, udnævntes T. B. Jessen,

der da var bleven etatsråd, til staller i Ejdersted, og 14 dage

efter Rejnhold Jebsen til landskriver i Tønning. Herefter er

åbenbart Mathias Moth bleven enerådende for arkivet og han

har da fået Thomas Bartholin udnævnt til arkivsekretær fra

1. Juli. Denne sidste udtalte da også i sit store skrift om vore

forfædres foragt for døden, at han næst gud og kongen skyldte

^loth sin lykke. Hermed stemmer det, når Fredrik Gabel

4



50
'

158^2-1730.

senere ligefrem kalder gehejmeråd Mathias Moth for over-

sekretær og arkivar, såvel som når kongen pålægger ham i

forening med miiversitetets patron grev Reventlov at gennemgå

universitetets bibliothek og kirkernes arkiver for at se, om
noget heraf ikke egenlig henhørte til det kongelige arkiv ^).

Mathias Moth var en mand af megen dannelse og ikke

almindelige kundskaber. Hans indflydelse på Kristian V, der

måske var grundlagt gennem søsteren Sofie Amalie, men havde

sin støtte i hans store arbejdsevne, gjorde ham i mange år

til en altformående minister på sit område. Bolle Lyxdorf,

som fra først af havde referatet af de danske sager, tabte efter-

hånden kongens tillid og fjernedes i andre statsærender. Moth

var en særlig ynder af sprogstudier og han benyttede sin

stilling som præsternes øverste tilsynsmand til at skaffe sig

bidrag til sin store danske ordbog, med hvilken han også

efter sit fald syslede til sin død. Han var en gavmild beskytter

af dansk videnskabelighed.

Valget af en arkivsekretær kunde ej heller let have været

heldigere. Bartholin mødte med en overordenlig interesse for

sin gerning og en stor samlerlyst. Hans efterladte håndskrifter,

erhvervede ved tålrige afskrivere (25, oprindelig 27 foliobind),

såvel som hans trykte skrifter vidner om en enestående flid

hos en mand i hans unge alder; meget er ved ham bevaret

for den bratte undergang, som 1728 traf Københavns literære

skatte. Især var kirkehistorien og kulturhistorien hans ynd-

lingsfag og store planer gik i den henseende i graven med

ham. I arkivet fmdes der dog ingen spor til hans virksomhed

ud over den allerede omtalte registrant.

Da Bartholin bortreves ved en tidlig død (1690), fremkaldt

af overanstrængelse, fungerede Søren Rasmuss.en, en søn af

kancelliforvalteren og selv sekretær i danske kancelli, som

hans efterfølger. Nogen egenlig udnævnelse fik han dog neppe.

1) Th. Th. Bartholin, Antiqvitatum danicarum . . . libri 3. 1689; dedika-

tionen. Sml. Tillæg nr. 44. Kristian V's dagbog, 2. Juni 1694. I en

egenhændig tilføjelse til en samtidig notis om sin udnævnelse siger

liostgård, at storkansleren i hvælvingerne under Rosenborg leverede

ham „alle nøglerne, som forhen havde været i en af gehejmerådernes

hænder".
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han følte sig vistnok mere hendragen til de praktiske regerings-

sysler. Fra sekretær rykkede han snart efter op til assessor

og fik desuden exspektanee på embedet som kancelliforvalter

efter sin fader. Ligeledes var han sekretær i hofretten. Længe

efter at han havde opgivet stillingen i arkivet måtte han

rømme landet på grund af underslæb (1705). Han efterlod

et stort bibliothek og en ejendom i Snaregade, som han havde

arvet med sin hustru, en datter af den bekendte ridefoged

Lorens Tuxen.

Det var vistnok en højst beklagelig tilskikkelse, at em-

bedet som arkivsekretær netop i disse år savnede en repræ-

sentant med den tilbørlige interesse og avtoritet. I kongens

dagbog findes nemlig optegnet under :2. Juni 1694: „fandt vi

for godt at som der skal være håndfæstninger og andre breve,

som vores højhed og regering angår, under (blandt) de doku-

menter, som i bibliotheket på den runde tårn sig befinder, at

de, så og professorernes og gejstlighedens arkiver af Reven-

klou og Moth skal efterses og hvad os tilhører til vores archivo

leveris og hvad ej duger kasseres". Der sigtes herved øjen-

synligt til historiografernes skab i bibliotheket, og det er ikke

til at overskue hvad en nidkær mand i arkivet i dette øjeblik

kunde have udrettet til at redde de store skatte, som endnu

dengang fandtes både der og ved hovedstadens kirker. Nu
blev det påtænkte ski'idt aldrig iværksat.

I året 1697 blev pladsen som arkivsekretær igen formelt

besat, idet Mathias Moth under 27. Februar skaifede sin hus-

fælle og medhjælper Arne Magnussen bestalling på dette

embed.

Det vil A'ære overflødigt her i almindelighed at omtale

Arne Magnussens betydning for den nordiske videnskabelighed

:

han kan vel siges at være uden ligemand blandt alle Islænd-

inge siden fristatens undergang. Her skal kun nævnes hvad

der bringer ham i forhold til arkivet, et forhold, der om end

med afbrydelser strakte sig fra hans tidligste studenterar til

hans dødsdag.

Arne Magnussen kom til København i året 1688, i 20års

alderen. Allerede året efter blev lian bekendt med Thomas

Bartliolin, som hurtig læi-te at skønne på hans ualmindelige

4*
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kundskaber i oldtidens sprog og literatur og brugte ham til

afskrivning og oversættelse af islandske oldskrifter. Et par år

efter tog han ham endog i huset hos sig og beholdt ham her

som ven og medarbejder indtil sin død. Hans ældre broder

professor Kasper Bartholin påtog sig derefter omsorgen for

den noget ubehjælpsomme unge mand og fik ham ind på

Borchs kollegium. Efter at have tilbragt sine 3 år her lod

Mathias Moth, hos hvem han i de sidste år havde gjort tjeneste

som bibliothekar , ham rejse udenlands og skaffede ham ud-

nævnelse til designeret professor i filosofi. Han lagde sig nu

efter mere almindelige humane studier i Leipzig og kom hjem

2 år efter, hvorpå han blev optagen i Moths hus. Han tænkte

nu på ansættelse på Island, men kunde ikke bestemme sig til

noget. „Engang faldt så ud en aftens tid, fortæller hans ven

og biograf Jon Olavson, at gehejmeråden skikker bud op til

Arnes på hans kammer, at han vilde komme neder og spise

aftensmad. Når buddet kom, ligger han på sin seng og læser

i en bog, kanske og var upasselig, og svarer, at han har ikke

lyst til mad dengang. Da gehejmeråden fik det svar, går han

ud og var noget ude; men når han kommer ind, skikker han

et brev på en tallerken op til Arnes, der han lå på sin seng,

og lod sige ham: kanske smager dette bedre end smør og

brød. Når Arnes tager brevet op, ser han at hs. kgl. maj.

gør ham der til sin arkivsekretær. Da rejste han sig (som

man kan tænke), gik neder og takkede."

Fra dette øjeblik af slog Arne Magnussen Island af tanke,

siges der, og ' besluttede at leve og dø for oldtidsvidenskaben.

Arkivet var han selvfølgelig godt kendt med fra Bartholins

tid og han får endnu i sin gravskrift det lov, at han var

utrættelig i sit hverv at ordne det^).

Ordningen af det tyske kancellis arkiv var en op-

gave, som den ene gang efter den anden fremstillede sig for

de ledende mænd i kong Kristan V's tid uden nogensinde at

*) Nord. tidsskrift for oldkyndighed , III 15—21. 74 (hans gravskrift

nævner som hans fortrinligste virksomhed: ordinandis archivorum

secretis et colligendis patriæ monumentis indefessa opera incubuit).

Han opføres første gang på reglementet for 1699 med 300 rdl. (dat.

11. Marts 99); herefter må altså Werlauffs bebrejdelser mod Moth falde
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blive løst. Alt 1667 var sekretæren Johan Moth, som vi har

set, bleven sat til at udføre dette, skønt kancelliet i Fredrik

Wolf alt havde en særlig arkivar. Den H. Marts 1673 på-

lagdes det dem i fællesskab at lade „brevkisterne i hvælvingen

imder tyske kancelli •" bringe op til et bekvemt sted, for at

åbne dem og registrere indholdet. Den 7. December 1680 gen-

toges det til Moth i forening med Rejnhold Jebsen, „begge

konjunktim at bringe kancelliarkivet i rigtighed" , og nød-

vendigheden heraf fremhævedes stærkt. Man følte ikke blot

trang til at få det bragt i orden, som endnu fandtes i

arkivet, men også til at få det suppleret, og det pålagdes

derfor de to sekretærer at ty til „original-arkivet", såvel som

til dem på Gottorp, i Gliickstadt og Oldenburg for at få mang-

lerne udfyldte.

Det var vistnok de talrige bitre stridsskrifter fra denne tid,

som gjorde det ønskeligt at have det størst mulige materiale

på rede hånd; den kongen hengivne og indtil sin høje alder

utrættelige Kristoffer Gensch v. Breitenau var sysselsat med at

oprede alle de statsretlige forhold til Gottorp, både med hensyn

til Oldenborg og hertugdømmerne, og man søgte fra den

modsatte side at give lige for lige. Det er alt i det fore-

gående omtalt, hvorledes dette arbejde sandsynligvis førte til

en ordning af selve „originalarkivet"; det fik, som rimeligt

var, også indflydelse på arkiverne i hertugdønnnerne. Da

kongen under 2:2. April 1684 sendte hertugen det bekendte

forligstilbud , i hvilket han krævede lensforholdet fornyet og

forsædet i fællesregeringen , nedlagde han også påstand på

fællesarkivet : det skulde findes ved det stadige regerings-

kancelli. Neppe havde han derpå, efter at dette var tilbage-

vist, ved patent af 30. Maj 1684 erklæret den gottorpske del

af Sønderjylland for hjemfalden til kronen, før han (den 25.

Juni) udnævnte en ældre prøvet embedsmand, Johan Stein-

mann, forhen amtsforvalter i Steinburg og senere resident i

Lybek, til regeringsråd og landarkivar i de to hertugdømmer

med den opgave at danne et „landarkiv", lave registraturer.

bort (s. 73), det var en almindelifr skæbne for enil)e<lsmændene pa

den tid at måtte undvære eller vente læn^'e på deres Ion.
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historiske extrakter osv. og være betænkt på, hvad der af den

art kunde være i kongens interesse. I forening med den

kongelige sekretær Tobias Fleischer gennemgik han derpå i

den følgende måned fællesarkivet på Gottorp, som denne gang

helt toges i besiddelse af de kongelige. Da der i slutningen

af det samme år indsattes et særskilt regeringskancelli for

Sønderjylland på Gottorp, blev han medlem af dette.

Et par år efter døde imidlertid Johan Steinmann, medens

man endnu stadig følte trang til at supplere sit kendskab til

de ældre historiske forhold, og Johan Moth sattes derfor igen

i bevægelse. Han reviderede i forening med regeringsråden

Markvard Gude, den bekendte lærde bogsamler, hvælvingen

på Gottorp, og i henhold til et nyt kongebrev af 30. November

1686 de dele af det tyske kanceUis arkiv, som vedrørte ind-

landet. Disse stadig gentagne ihærdige anstrængelser, støttede

til Breitenaus udmærkede kendskab til Tysklands statsretlige

forhold, havde en ikke ringe betydning for samtidens og den

nærmeste eftertids politik overfor Gottorp. Når den lærde

Møller fremhæver Moths ualmindelige historiske kundskaber,

fremgåede af mangeårige arkivstudier , der af andre be-

nyttedes, så ligger der vistnok også heri et fingerpeg til for-

ståelsen af disse skrifters tilblivelse; thi Breitenau selv an-

stillede neppe slige studier. Der blev her gjort et arbejde,

som desværre henlå upåagtet efter at have gjort sin nytte til

Slesvigs generhvervelse. Dersom det var bleven fremdraget

og fuldt benyttet i dette århundrede, vilde adskillige misgreb

fra dansk side være bleven undgåede og kraftige våben vilde

have frembudt sig for regeringens sag overfor den slesvig-

holstenske bevægelse.

Som bekendt måtte kongen igen i året 1689 tilbagegive

de gottorpske lande ; ved reskript af 2. Juli pålagdes det kans-

leren Lillienkron i forening med Markvard Gude den 12. s. m.

at overlevere kancelliet og fællesarkivet, dog således, at dette

for fremtiden igen forsynedes med to nøgler. Den 17. Decem-

ber s. år udnævntes derpå Johan Moth til arkivar for alle de

tyske arkiver: kancelliets i København, fællesarkivet på Gottorp

og de særlige regeringsarkiver i hertugdømmerne og grev-
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skaberne^). Denne stilling beholdt han til sin død, den 6.

Januar 1705.

De andre kollegiers arkiver var der i Kristian Vs regerings-

tid ikke nogen så udtrykkelig anledning til at arbejde op, de

blev imidlertid ikke heller helt forsømte. I året 1677 indgav

Henrik Lund, en brodersøn af digteren, rektor på Herlufsholm

og kancellisekretær Zakarias Lund fra Sundved, en ansøgning

om ansættelse. Han havde i 5 år været privat sekretær hos

Griffenfeld og var derefter holdt i fængsel, sålænge dennes

proces stod på: men da han kort før kanslerens fald havde

ægtet en datter af kancelliforvalteren Rasmus Rasmussen, blev

han tagen til nåde og den 17. April 1677 ansat som tredje

kancelliforyalter med udsigt til engang i tiden at rykke op til

en lønnet plads som sådan. I den nærmest følgende tid var

han derpå sysselsat med at ordne og registrere det danske

kancellis arkiv , hvorfor han i det følgende års . September

måned fik et honorar af 300 rdl. Samtidig blev han gehejme-

registrator i det tyske kancelli, i hvilken stilling han forblev

til sin død 1685. I året 1692 optog Rasmus Rasmussen

selv en registratur over kancelliets protokoller, som da fandtes

lige fra kong Hans's tid.

Kammer arkivet var hurtig voxet op til en anselig

størrelse. Der måtte alt i året 1671 indrettes et kammer på

den ,store bibliothekbygnings loft til at tage imod en del af

de sager, som ikke kunde rummes i kancellibygningen, altså

før selve bogsamlingen og konstsagerne endnu var flyttede ind

i det for dem bestemte hus. Dette „brevkannnor på biblio-

theket" lå i bygningens nordlige gavl, ind imod provianthuset.

Den 19.—20. Avgust 1672 førtes hertil de 93 kister med rigens

regnskaber (1562— 1646) og andre arkivalier, som Griffenfeld

efter ordre måtte fjerne fra den forreste hvælving på slottet-).

Samme år beskikkedes der endvidere en ny brevkammer-

forvalter istedenfor den gamle renteskriver Jens Sørensen,

nemlig Jakob Sidenborg, en mand, som senere gik ind i

') Tillæg nr. 50.

') Bruun, Det kgl. bibliotheks stiftelse, s. 44. Foran s. 48. Geh. ark.

registrant nr. 5, 13.



56 1582—1730.

kommercekollegiet som dettes sekretær. Hans bestalling er af

6. April 1672 og der pålægges ham heri at tage bevis for udlån,

indkræve dem igen og henlægge dem ordenlig efter registratm-en.

Det viste sig imidlertid ved kammerets reform i December

1679, da det hidtilværende skatkammer opløstes i et rente-

kammer med stiftskontorer og et zahlkammer, at arkivet var

i den største uorden, de to arkivarer havde ikke kunnet an-

vende den tilbørlige tid på det og det var i alle tilfælde efter-

hånden voxet dem aldeles over hovedet. Der måtte da sættes

en mand af større avtoritet og mere omfattende forretnings-

dygtighed i spidsen for det.

Hertil valgtes Nils Bentsen, som samtidig adledes under

navnet Benzon. Han var assessor i kammer-kollegiet og en

svigersøn af generalprokurøren Peder Scavenius, til hvis sukce-

derende medhjælper han alt dengang var udnævnt. I den

instrux, som kort efter (under 16. April 1680) udfærdigedes

for kammeret, optoges der en udførlig anvisning på, hvad det

var som nu skulde sættes i værk. Brevkammeret skulde nu

egenhg først indrettes, det skulde omfatte alle regnskabs-

rækker særlig fra 1648 af, desuden breve og dokumenter og

de talrige protokolrækker som hidrørte fra kammerets forret-

ninger. Der skulde affattes registraturer og foretages en

gennemgribende ordning af det hele. Samtidig afleverede nu

de ældre renteskrivere hvad de havde liggende ophobet i deres

kontorer, for at kunne begynde nye rækker af protokoller

efter den nye ordning og skille sig af med regnskabsrækker,

som de ikke mere havde brug for ved revisionen.

Nils Benzon var nødt til at gribe til radikale foranstalt-

ninger. Brevkammeret på husets mansard måtte udvides,

således at hele etagen toges til hjælp; derefter måtte det

hele bringes derop, fordeles, forsynes med påskrifter og

registreres. Han måtte holde „en karl" til hjælp og „da

en, da to tjenere foruden" til at få dette store arbejde fra

hånden og han var selv næsten overvældet af det, da han

samtidig måtte passe sine øvrige embeder; men efter 3 års

forløb kom han dog foreløbig til ende med det^). Der haves

^) Meddelelser fra lentekammerarkivet 1871, p. IV—IX.
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endnu en registrant over regnskabsrækkerne fra denne store

revision.

Efter at det egenlige ordningsarbejde var overstået, fore-

stodes brevkammeret af Benzons .,karl" Lars Mamdsen, tillige-

med hans slægtning Hans Sørensen Bentsen; den første af

disse fik fra 1. Januar 1684 løn som renteskriver og den 18.

April i det følgende år bestalling som selvstændig brevkammer-

forvalter. Ved siden af var han imidlertid ligesom de andre

renteskrivere revisor, først for de ældre hidtil ureviderede

regnskaber, senere for ryttergodset.

Det egenlige overordnede tilsyn med arkivet var ved

instruxen af 1680 udtrykkelig forbeholdt en assessor i kollegiet,

men først 1695 nævnes lejlighedsvis i reglementet Johan Worm
som den således tilsynshavende. Denne mand var oprindelig

sekretær og senere assessor i danske kancelli, fra 1683 des-

uden i kammerkollegiet; 1706 blev han deputeret ved finans-

erne og døde som sådan 1708. Rimeligvis må han i disse år

anses for den egenlige arkivar, medens forskellige underordnede

mænd forestod det daglige udlån. Dette forhold ophørte dog

vistnok ganske med udnævnelsen af Nikolaus Fris til brev-

kammerskriver (28. Juni 1698).

Der dannedes i kong Kristian V's tid selvfølgelig endnu

flere arkiver af landets centraladministration. Således opstod

i året 1693 et selvstændigt landmålingsarkiv ved siden af

kammerets brevkammer over bibliotheket. Alt i året 1683

var en del af de protokoller, som skyldte den store landmåling

til matriklens beregning deres oprindelse, bleven stillede op

her, men først 10 år efter blev det hele omfattende materiale

samlet og ordnet på dette sted under tilsyn af konduktøren

Nils Hegelund. Dette arkiv har siden den tid bestået uaf-

brudt under rentekammeret (og indenrigsministeriet) indtil

denne dag.

De militære etater dannede forskellige arkivei*, som dog

ikke endnu fik selvstændige bestyrere. I et slotsinventar af

året 1688 nævnes der i krigskancelliets kamre på slottet for-

.skellige skabe og reoler med breve, ligesom ^overzahlmesteren"

og hans kopister har sådanne i deres værelser. I admirali-

tetets gård ved Holmens kirke, hvor også konmiissariaterrte
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havde deres kontorer, .fandtes der selvfølgelig ligeledes brev-

kamre. Men det varede endnu mange år, inden trangen til

at få disse nærmere ordnede og bragte ind mider en kyndig

styrelse, gjorde sig gældende. Det ældre fandtes nemlig så

godt som alt under kancelliet og rentekammeret og selv fra

tiden efter 1660 gik alle de talrige regnskabsrækker til kam-

merets revision.

IV. Kong Fredrik IV.

Hovedbegivenheden i arkivernes historie under denne

konge er selvfølgelig tilvejebringelsen af de lokaler, som endnu

den dag idag er de bedste, vi har, og rummer nogle af de

vigtigste af vore arkiver. Ved siden heraf står i anden linje

ordningen af det tyske kanceUis talrige sager til et „nyt

gehejmearkiv".

Den mest iøjnefaldende mand i arkivernes tjeneste er i

Fredrik IV's tid gehejmearkivaren Fredrik Rostgård. Det

var en mand med mange kundskaber og megen dannelse,

ligesom han havde en livlig begavelse og på mange områder

en stor flid og arbejdsevne. Dog må det i det hele siges, at

hans anlæg mere gjorde ham skikket til bibliothekar end til

arkivar; både den store evropæiske og den danske literatur

lå ham langt mere på sinde end fædrelandets historie og dens

kilder. Dertil kommer, at ligesom der hviler en plet på hans

navn som embedsmand, således havde han en højst usympa-

thetisk karakter; han var herskesyg, smålig og forfængelig og

hans billed gør et mere end almindelig frastødende indtryk.

Fredrik Rostgård var søn af -den fra belejringen bekendte

ridefoged Hans Rostgård til Krogerup. Som en videbegærlig

og formuende ung mand var han i sit 20. år gået på rejser

og han vendte ikke hjem, før 10 år efter budskabet om
Fredrik IV's tronbestigelse gav ham lyst til at prøve sin lykke

ved det unge hof.* Han fik hurtig adgang til den nye stor-

kansler grev Konrad Reventlov; der blev gjort ham tilbud om
ægteskab med en frilledatter, der dengang endnu kun var

13 år gammel, og på dette vilkår opnåede han den 9. Marts
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1700 embedet som gehejmearkivar^). Den 8 år ældre Arne

Magnussen, hvis videnskabelige energi var langt større end

Rostgårds, måtte nøjes med stillingen under ham; hans vel-

ynder Mathias Moth var ved tronskiftet falden i unåde.

Ved kongens kroning på Fredriksborg, den 15. April 1700,

bar Fredrik Rostgård i embeds medfør kongeloven. Ved den

foregående kroning var loven bleven læst op af Sællands

biskop efter at være henlagt på alteret af arkivaren Peder

Schumacher. Denne akt havde atter afløst den ældre skik, at

rigens hovmester oplæste kongens håndfæstning, således at

kongen selv fremsagde den sidste sætning og den derpå følg-

ende ed. Kongeloven trådte nu i håndfæstningens sted og det

ansås for tilstrækkeligt at lade den være tilstede i sin sølv-

kapsel med det hængende guldsegl. Denne ceremoni holdt sig

i fremtiden hge så længe som kongernes salving fandt sted;

Fin Magnussen udførte den for sidste gang den 28. Juni 1840.
c

Året efter- Rostgårds udnævnelse fornyedes Arne Mag-

nussens kaldelse til universitetet, denne gang i en bestemtere

skikkelse; han blev professor i filosofi og danske oldsager.

Han kom dog foreløbig ikke til at tiltræde dette embede, da

han kort efter beskikkedes til i forening med vicelagmanden

Povl Jonsen Vidalin som „landkommission" at drage til Island

for at undersøge befolkningens mangehånde klager og, ligesom

det for nylig var gjort i Danmark, indrette en ny jordebog.

Han forlod København den 30. Maj 1702, var her tilbage igen

i vinteren 1705—6, ligeså i vinteren 1708—9 og endelig i

Norge i vinteren 1712— 13. I foråret 1713 tog han atter

varigt ophold hernede. Det overordenlige udbytte af disse

rejser i henseende til indsamlede dokumenter og håndskrifter

er det, som mere end noget andet har gjort Arne Magnussens

navn berømt, men det vedkommer os selvfølgelig mindre her,

da hans samlinger ikke direkte kom arkivet til gode. Der-

imod var hans arbejde som embedsmand iøvrigt fra nu af

knyttet til dette lige til hans død. Som professor ved univer-

sitetet synes han ikke at have ydet andet end tjenesten som

underbibliothekar. •

') Chr. Bruun, Fr. Rostgård. (Norsk) hist. tidsskrift II :{()S. :U-2 f. Ud-

kast til l)estal] ingen Tillæg nr. 51.
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I konsejlets møde den 8. Maj 1703 kom den sørgelige til-

stand, hvori det tyske kancellis arkiv befandt sig, påtale,

og der toges den bestemmelse, at der for at råde bod herpå

og tilvejebringe en brugelig registratur, skulde nedsættes

en kommission under sekretæren Johan Moths forsæde, be-

stående foruden ham af to andre medlemmer af det tyske

kanceUi samt gehejmearkivar Rostgård. De skulde et par

gange om ugen komme sammen i kancelliet og her gennemgå

alle protokoller og åbne alle pakker for ved hjælp af et par

kopister at få det hele registreret.

Disse overvejelser var fremkaldte af oversekretæren Krist.

Sehested (til Nislevgård og Ravnholt), som alt i Januar 1702

havde henledet kongens opmærksomhed på dette punkt, hvorpå

der var bleven taget hensyn til det i de nye instruxer, som

i begyndelsen af det følgende år var tildelte kansleren og

kancelUerne. Der var heri atter pålagt storkansleren et over-

tilsyn med bibliotheket og arkivet, som begge regnedes til

det danske kancelli, og oversekretæren i det tyske blev det

udtrykkelig pålagt at få orden på de ældre sager. Det hed-

der derom i hans instrux af 27. Januar (1703): Wann auch

in oftbesagter Unserer teutschen Gantzley viele Sachen, publique

und particulier, inlåndische und auslåndische Brieffe, Manu-

scripten, Tractaten, Recessen, Patenten, Diplomata, Protocolla

von verschiedenen importante Schriften etc. in grosser Menge

sich befinden, ohne dass ein Repertorium oder richtige Speci-

fication dariiber vorhanden seyn, und man folglich keine voll-

kommene Sicherheit haben konne, was von obgemelten alda

befmdlich oder nicht; So fmden Wir allergnådigst fiir gut,

dass Unser Ober-Secretarius nach diesem jede Woche ein oder

zwey Tage, durch gewisse, mit Unsers Gross-Gantzlers Gut-

befmden dazu verordnete Bediente, alle und jede Documenta

und Briefschaften nachsehen, rubriciren, numeriren, die Ma-

terien separiren und an seinen Ort ordentlich hinlegen lasse,

und so ferner damit continuire, bis iiber alles und jedes eine

richtige speciale designation verfertiget und von obberuhrten

dazu committirten gebiihrend attestiret werde." ^)

^) Trykt i Urkunden und Materialien zur nåheren Kenntniss nordischer

Reiche. (1786) s. 49. (Her efter originalen.) Tillæg nr. 52.
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Det påtænkte arbejde havde dog heller ikke denne gang

nogen fremgang for det første; man savnede plads til at røre

sig på. Først da i det følgende forår (1704) kongen forlod

hovedstaden for at tiltræde sin første rejse til Norge, bl. a.

ledsaget af Sehested, tog man alvorlig fat; en del sager

bragtes fra kælderen op i hans ledige værelse og registreringen

begyndte. Men det viste sig snart, at der udkrævedes en

langt rigeligere plads og at arbejdet vilde stå på langt ud

over kongens rejse, og den 12. Juni bragtes derfor arkivet af

Holmens folk op på et par værelser på slottet. Efter en

blyantnotis af Rostgård bar søfolkene det op i sække, 6 ad

gangen; de gik om formiddagen 9, om eftermiddagen 12 gange;

det var altså ialt 126 sække.

Derefter begyndte arbejdet med at ordne det. Johan

Moth påtog sig at „rubricere" sagerne efter det kendskab, han

havde til kancelliets forretninger. Rostgård „distribuerede"

dem og holdt bog over dem. Men Moth var alt dengang en

ældre mand, han døde kort efter i en alder af 65 år (5. Jan.

1705). De andre medlemmer af kancelliet, som havde fået

ordre- til at tiltræde kommissionen, brugtes tildels i uden-

landske hverv og deltog ikke i arbejdet.

I slutningen af året (20. Dec), altså lige før Moths død,

udstedtes der et cirkulære til en række tidligere diplomatiske

sendebud eller deres efterladte for at indkræve, hvad der

muligvis kunde bero hos dem af udenlandsk korrespondance.

Derefter synes man igen at have lagt sig til ro nogen tid for

at afvente, hvad der kunde komme ud af dette, og imidlertid

efterfulgtes så Johan Moth som tysk arkivar af Franz v.

Hagen.

Denne havde gennemgået en god skole og havde vistnok

særdeles gode forudsætninger til at deltage i arkivarbejdet.

Hans fader, der bar samme navn, var alt 1667 kommen ind

i kancelliet som kopist, var senere stegen til gehejmekancelli-

skriver, sekretær og assessor (f 1702). Han havde stået i

høj yndest hos den afdøde konge og hans søn var derved

tidlig kommen ind i den diplomatiske løbebane. 1693 ud-

nævntes han til kancellisekretær med ophold ved legationen i

London, senere forestod han i en del år den i Berlin. Efter
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Moths død hjemkaldtes han for at blive hans efterfølger som

arkivar. Ordningen af hvad der vedkom de udenlandske sager

måtte altså særlig ligge for ham, men også kancelliets indre

forretningsgang måtte han have tendskab til.

I sommeren 1705 udgik der en ny ordre til arki^i^arerne

om at påskynde ordningsarbejderne; Rostgård og v. Hagen

kaldes nu begge gehejmearkivarer, eller arkivarer henholdsvis

i danske og tyske kancelUi). De fik to, senere tre kopister

til hjælp og det begyndte at gå fra hånden. Da pladsen på

slottet var alt for indskrænket, blev der indrettet en større

sal på bibliothekets loft, ved siden af de to rentekammerarkiver

og det her indrettede modelkammer; herhen flyttedes sagerne

i året 1706. Det hele rum var 36 alen langt og 13 alen

bredt, med reoler i midten og langs siderne; der var desuden

to kamre, et til de deputerede og et til kopisterne.

Blandt de skiftende kopister, som betragtede denne for-

retning som et gennemgangspunkt til bedre ansættelser, var

der én, som havde utvivlsomt kald til arkivarbejde, ligesom

han også fastholdt det for resten af sit liv; det var Eskel

Lohmann.
Han var en søn af præsten Fredrik Eskeisen i Ug (mellem

Flensborg og Åbenrå), hvis fader og farfader havde været

præster sammesteds før ham. Allerede 1704 fik han an-

sættelse i arki^vet som kopist, 1711 blev han arkivsekretær.

Det synes nærmest at være ham, som har udført det egenlige

ordningsarbejde og har søgt at uddrage nyttige efterretninger

af arkivet. Der haves endnu en tyk protokol: „Gontinuation

archivalischer Nachrichten, aus den Documenten des konigl.

Neuen Archivs gesammelt von E. L." , hvis fortale er dateret

1. Januar 1718. Nogle år tilforn, fortæller han et andet sted,

havde kongen kaldet ham tii sig på Rosenborg for at opfordre

ham til at eftersøge i ældre breve, om kongerne af Frankrig

^) 1705, 22. Juni, kongebrev til .,den archivariis in U. dånischen u.

teutschen Gantzelei, Fr. R., A. G. Hannecken (der var meddeputeret

til ordningen) und Fr. v. H." 1706, 13. Nov., siges i en kopist-

bestalling, at vedkommende skal gå de to gehejmearkivarer R. og H.

til hånde. Rostgård gjorde indsigelse herimod, men benævnelsen

holdt sig til efter Hagens afgang (1735).
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nogensinde havde givet hans forfædre titel af majestæt. Først

5 år efter fandt han 3 sådanne tilfælde i breve fra Henrik IV

til Kristian IV, noget han da strax selv underrettede kongen

om på Fredriksborgi). Dette tildrog ham hans foresattes

uvilje, da de gerne vilde have havt æren for fundet; men

fortællingen viser, at han var bekendt som særlig arkivk^ndig.

Samtidig med at således det tyske kancelliarkiv, og der-

med altså de udenlandske sager, endelig oparbejdedes, var også

rentekammerets arkiv kommen under bedre forhold. Et

halvt år efter at de tyske sager var bleven bårne op på slottet

gjoitie brevkammerskriveren Nikolaus Fris forestilling om det

uforsvarlige i sagernes anbringelse på bygningens mansard,

som var overfyldt med arkivalier, og det foresloges at opføre

en særlig arkivbygning (13. Jan. 1705). Efter nogle års for-

handling bragtes denne også tilveje, mellem kancellibygningen,

slottet og højbro, omtrent der hvor slotskirken nu ligger. Den

var 32 alen lang og 11 alen bred og der indrettedes i den

tillige lokaler til et konsumtionskontor. Arkivet flyttedes der-

ind i foråret 1710.

Samtidig måtte der dog også her foretages indgribende

ordningsarbejder og der bevilgedes arkivaren løn til extrahjælp,

både for " at få ny registraturer affattede — de er endnu be-

varede i tre store foliobind, et for danske, et for norske og

et for tyske regnskaber — , og for at få tilvejebragt en rimelig

fordeling og opstilling i de tre lokaler: i kancellibygningen, på

bibliothekets loft og i det nye arkivhus. Dette arbejde ud-

førtes af brevkammerskriveren Nils Kristensen (1708—33) hvis

forstand på og interesse for arkivet der ydes stor anerkendelse.

Da nogle år efter renteskriverne hver fik tillagt en kongelig

udnævnt fuldmægtig, opnåede også han kort efter det samme

ved kongelig resolution af 2. April 1717. Fra den tid af har

dette arkivkontor så godt som uafbrudt havt sine to embeds-

mænd lige til nutiden-).

Imidlertid var alle bygningsforholdene for de offenlige

') Recit (Vun voyage fait par un trés-haiit et trés-illustie inconnu Tan

H')(')'2—(]3. (Håndskrift i gehejmearkivet.)

') Meddelelser fra rentekamiiierarkivet 1871, \). XIII—XXII.



64 1582—1730.

institutioner kommen under samlet overvejelse. I årene 1704—

9

var der nord for Holmens kirke bleven opført et stort hus til

admiralitetet og generalkommissariatet, og kort efter fattede

kongen planen til opførelsen af den store nye kancelli- og

rentekammerbygning, der blev omtrent 5 gange så rum-

melig som den gamle. Rostgårds stadige klager over kælderen

under Rosenborg og den fugtighed, dokumenterne her var ud-

satte for, førte til at der samtidig opførtes en særlig arkiv-

bygning.

På kancellibygningens nuværende grund, mellem proviant-

husets nordlige del og børsen, lå der dengang forskellige

private ejendomme. Nærmest provianthusgavlen ejede Arne

Magnussen et lille sted, som han efter sin tilbagekomst fra

Island havde giftet sig til med en formuende enke; hendes

første mand havde været „kgl. remmesnider". Derpå kom

overfor børsen det under Fredrik III opførte anselige boldhus,

som sprang noget længere frem ind imod slotspladsen end

den nuværende bygning, og ved siden af det to herskabelige

bygninger, beboede af et par høje embedsmænd, den depu-

terede ved finanserne etatsråd Ocksen og gehejmeråd J. G.

Holstein ; det sidste ejedes af enkedronningen Charlotte Amalie.

I begyndelsen af året 1714 købte kongen de tre af disse byg-

ninger, medens han samtidig arvede den fjerde efter sin moder.

De blev alle nedbrudte og opførelsen af den endnu fuldstændig

bevarede bygning påbegyndt under ledelse af generalbygmester

J. G. Ernst. Først i året 1721 stod det hele færdigt til ind-

flytning; den gamle kancellibygning blev derpå nedbrudt.

Det vidner i høj grad om kongens og hans rådgiveres sans

for arkivernes betydning, at han indrømmede dem en plads,

som uden overdrivelse kan kaldes den bedst mulige. Hele den

høje stueetage, hvilende paa hvælvede kældere og selv opført

med godt 6 alen høje stenhvælvinger, blev bestemt til kol-

legiernes arkiver, og et eget hus, opført med tre etagers sten-

hvælvinger, til hovedarkiv.

De første planer til disse bygninger, således som de af

generalbygmesteren blev forelagte kongen, er endnu bevarede ^).

ij Se til det følgende: Planerne II og III (med forklaring).
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Provianthusets nordlige gavl nåede dengang frem i linje med
bibliothekets og den påtænkte kaneellibygnings facade ind imod

slottet; den stod ved en løngang, d. e. en lukket gang på

pæle, med underkørsel, i forbindelse med slottet. Denne gavl

optoges således i bygmesterens plan, at han bevarede porten

i dens midte med indkørsel til stueetagens hvælvinger,- medens

der lagdes to småle trappegange, en på hver side, i øst og

vest. Den ene af disse skulde føre ind til kancellibygningens

etager, den anden til etagerne i den arkivbygning, som var

projekteret i det 20 alens mellemrum mellem provianthuset og

bibliotheket. Kongen skulde ad løngangen kunne komme ind

på første sal i provianthuset, i en rummelig vestibule (over

indkørselen), fra hvilken han da kunde træde ind i arkivsalen

til højre (og derfra videre ind i bibliotheket og tøjhuset), eller

i konsejlets værelser i kancellibygningen til venstre.

Fordelingen af arkiverne skulde være følgende. Gehejme-

arkivet tra Rosenborg skulde anbringes i de tre hvælvede

etager i den særskilte arkivbygning; det tyske kancellis arkiv i

kancellibygningens første og største hvælving, mellem proviant-

huset og opgangen fra slotspladsen ; den stod ved en gammel

udgang fra provianthuset i forbindelse med den her projekte-

rede trappegang, hvorved altså konsejlet vilde få dette vigtige

arkiv (med alle de udenlandske sager) umiddelbart ved hånden.

Hvælvingen på den anden side af opgangen, altså hjørnestuen

over mod børsen, var det påtænkt at overlade til danske kancelli

;

den næste, herfra ned til porten, til krigskancelliet. Fløjen syd

for porten, indtil bygningens ende, deltes på langs, således at

de to kommissariater skulde have hver sin halvdel, landetaten

ud til gaden, søetaten til gården. Hvælvingen under rente-

kammerfløjen endelig tænktes overladt til kammeret.

Bygningernes opførelse påbegyndtes i sommeren 1715 og

fortsattes i de følgende år, indtil de stod fuldt færdige i

1720—21. Ved resolution af 2. Januar 1720 bestemte kongen

den lille bygning mellem provianthuset og bibliotheket ude-

lukkende til det på Rosenborg bevarede arkivs og dets embeds-

mænds brug, og den 11. April næst efter blev egeskabehe,

hvis tal nu var steget til 3G, af Holmens folk bårne op i deres

nye lokale.

5
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Den oprindelige plan for den øvrige anordning blev der-

imod kort efter underkastet forskellige ikke uvæsenlige for-

andringer. Den vigtigste var denne, at man bestemte sig for

i provianthusets gavl at indrette lokaliteter til kongens parti-

kulærkammer. Arbejdet herpå påbegyndtes først i året 1720,

da de to bygninger stod fuldt færdige; gehejmearkivet var alt

flyttet ind. Rostgård modsatte sig imidlertid på det kraftigste

udførelsen af denne plan, som vilde medføre et stadigt rend

på arkivets trappe og umuliggøre enhver kontrol med de

mennesker, som til enhver tid kunde skaffe sig ærende her.

Den blev derfor opgiven og man nøjedes med at sætte hvælv-

inger ind i alle etagerne, opføre skillerum ind imod den øvrige

del af provianthuset og forandre taget således, at gavlen op-

toges i ét med arkivets tag og altså fik karakteren af en

facade i flugt med den hele bygningslinje.

I kancelli- og rentekammerbygningen måtte hvælvingerne

dernæst fordeles efter en anden plan end den først påtænkte.

Hovedgrunden hertil var denne, at rentekammerets arkiver

ikke på langt nær kunde rummes i den ene fløj, ligesom der

blev stillet den fordring at skaffe plads til hofrettens arkiv.

Man måtte da opgive at samle de to kommissariaters arkiver

med den øvrige administration; de måtte også for fremtiden

nøjes med det arkivrum, som fandtes i admiralitetsbygningens

stue og på Holmen. Fordelingen blev derefter foretagen så-

ledes, at rentekammeret foruden sin egen fløj fik det rum,

som var tiltænkt søetatens kommissariat, samt hjørnehvælvingen

ud imod slotspladsen, med fradrag af et par fag bagved trap-

pen, som blev overladte, til hofretten. Krigskancelliet fik det

landkommissariatet tiltænkte lokale, medens tyske kancelli fik

hvælvingen nord for porten. Danske kancelli endelig fik den

nærmest gehejmearkivet, i forbindelse med den i provianthuset

indbyggede hvælving. Første sal over denne sidste blev efter

bestemmelsen indrettet til vestibule for kongen, anden sal blev

et pakrum for gehejmearkivet, med gennemgang fra kancelli-

bygningen til kornlofterne i provianthuset. Der var således

ialt indrettet 12 forskellige hvælvinger til arkivernes brug, 7 i

kancelliets, 5 i gehejmearkivets bygning.

Hvad den indre udstyrelse af disse hvælvinger angår, da
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var den i enhver henseende særdeles tilfredsstillende, efter vor

tids måde at anbringe arkiver på endog overdådig. Gehejme-

arkivets første sal, som har en gulvflade af 325 d alen, er

7 alen høj til hvælvingerne, der bæres af 4 piller; et rigeligt

lys falder ind af 3 fag vinduer til hver side. I denne sal

anbragtes der* kun 24 egeskabe af en alens højde, stillede

i stabler. Anden sal af samme størrelse, men over en alen

lavere, rummede foruden et mindre antal skabe adskillige

brevkister. I stuen indlagdes partikulærkammerets regn-

skaber.

Hvælvingerne i kancelliet havde alle en højde af 6^/4 alen.

Til pillerne sluttede sig rækker af skabe, i mandshøjde, men
med brede mellemrum og rigeligt lys fra alle sider. Kun
rentekammerarkivet måtte strax overfyldes med tætstillede

høje reoler. Alt inventaret var malet, tildels med forgyldte

lister, på passende steder var der anbragt våbenskjolde. Endelig

må det nævnes som et ganske særligt fortrin,« at alle lokalerne

kunde opvarmes ved ovne og således til alle årstider afgive

et tåleligt opholdssted for funktionærerne. Thurah siger- i

sin beskrivelse af bygnhigen : „Disse samtlige arkiver må
en lysthavende" gøre sig umag for at få at se, idet den sær-

deles gode orden og ethverts sirlige indretning fortjener at

betragtes." ^)

Først i sidste halvdel af året 1721 fandt indflytningen i

de nye arkiver sted, samtidig med og efter at kollegierne

havde taget deres lokaler i besiddelse. Rentekammeret røm-

mede først i December det nye arkivhus ved Højbro og

flyttede derefter ligeledes ned fra bibliothekets loft: land-

målingsarkivet fik et eget lokale i den ene hvælving. En om-

fattende og i høj grad ødelæggende kassation af ældre regn-

skabsrækker og brevskaber sluttede sig til denne flytning. —
Holberg knytter i sin Danmarks og Norges beskrivelse (s. 717)

følgende fortælling til den: „Hertil er at mærke, at kammer-

arkivet i forrige tider blev kaldet brevkannneret, og den, som

'
) Tliurah. Danske Vitruvius I <)(). Sml. Plan II ojj: III med forklaring.

Inventarium i arkiverne: Tillæg nr. 55. Sml. min .Ud.sigt over cen-

traladministrationens bygningshist," s, l.S— 18.



68 • 1582—1730.

dermed havde indseende, brevkammerskriver, og det så længe

indtil man flyttede ind i den nye kollegiebygning, da hs. kongl.

majt. på kammerets forestilling angående de nye inddelinger

og titler uden på kontordørene approberede det • ganske for-

slag, uden alene at på det å parte kontor, som brevkammer-

skriveren blev anvist, ikke skulde skrives brevkammerskriver-

kontor, men kammer -arkivs -kontor, fra hvilken tid af det

navn af brevkammer og brevkammerskriver aldeles er bort-

falden/'

Tyske kancellis ældre arkiv på bibliothekets loft eller det

nye gehejmearkiv , som det nu kaldtes, beholdt foreløbig sin

plads, hvor det var, ved siden af og let tilgængeligt fra

gehejmearkivet ; Rostgård havde nemlig nu fuldstændig tilegnet

sig det som en del af hovedarkivet. Denne mands indflydelse

var i årenes løb stadig stegen, så han nu vistnok kunde sætte

igennem hvad han vilde ; efter et par år at have været justi-

tiarius i højesteret (efter Kasper Schøller), blev han i slut-

ningen af året 1721 oversekretær i det danske kancelli, stadig

i . forbindelse med sit arkivarembede. Denne storhed fik

imidlertid en brat ende, da blandt andre høje embedsmænd
også han anklagedes for at have ladet sig bestikke. Han til-

stod denne brøde for kongen og denne skrev da øjeblikkelig

en billet til storkansleren grev Holstein, hvori han pålagde

denne at afsætte ham fra alle hans embeder og hverv, fra-

tage ham nøglerne til arkiverne og forvise ham fra hoffet og

staden (17. Januar 1725) i).

Gehejmearkivets nøgler overleveredes derpå til Arne Mag-

nussen, som fra nu af til sin dødsdag styrede det som arkivar,

uden dog at få andet navn end arkivsekretær. Dette hænger

formodenlig sammen med den af kongen et par år i forvejen

opstillede grundsætning, at arkivets styrelse ligesom forskellige

høje statsembeder aldrig måtte betros nogen dansk adels-

mand 2). Det sikreste var da at lægge den i hænderne på en

mand uden nogensomhelst social betydning.

Det nye arkiv på bibliotheket derimod måtte Rostgård

') Tillæg nr. 53.

^) Dansk månedsskrift, 2. række I 53.
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nu aflevere til arkivaren i det tyske kancelli, Franz v. Hagen,

som ved denne lejlighed blev oversekretær og hermed igen

forbandt titlen af gehejmearkivar (25. Januar). Det flyttedes i

årets løb ned i kancellibygningen, i den for tyske kancelli

bestemte hvælving. Samtidig måtte der indrettes hylder på
loftet over rentekammeret for at modtage arkivalier af dette,

hvad der måske tyder på, at kammeret for en tid også har

benyttet hin hvælving til sine mangehånde sager.
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1730-1882.

I. Gehejmearkivet 1730—1780.

(Gram, Langebek, Schøning.)

IVong Kristian VI's tronbestigelse i året 1730 danner et vende-

punkt i vor nationale videnskabeligheds, først og fremmest

fædrelandshistoriens udvikling. Et helt sæt nye mænd kom
ved denne lejlighed frem i regeringen, i samfundet og i htera-

turen. Fredrik IV havde afsluttet den ældre tid og dens

idrætter, de langvarige krige med Sverig og med huset Got-

torp; Holberg havde på sin „danske skueplads" givet et billed

af det åndsforladte samfund og afsluttet den litteratur, hvis

forbilleder måtte søges i det klassiske Frankrig.

Holberg står selv på skillevejen mellem to tidsaldre; han

afslutter den ældre ved at gå ind i dens former og hele dens

synsmåde; men han forbereder den nye ved sin komiske

poesi, ved at lægge samtidens tomheder blot. Han hører også

derved til den nye alders mænd, at han efter vendepunktet

1730 opgiver skuepladsen og begynder sin betydningsfulde

forfattervirksomhed som historieskriver. „Danmarks riges hi-

storie" (1732—35) er en sigtet gengivelse og fortsættelse af

hvad der forhen var kommet for lyset, men nu var næsten

utilgængeligt for den dannede læseverden, samt hvad der

kunde overkommes af optegnelser og traditioner fra en senere,

endnu ikke historisk behandlet tid.

Den nye tidsalder melder sig på alle områder: det reli-

giøse liv vinder et nyt udgangspunkt i en inderligere tilegnelse,

staten tager nye opgaver og nye tanker i sin tjeneste, sam-
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fundet går frem til større velstand og dannelse, videnskaben

bliver national og samtidig kritisk-grundig, digtningen vinder i

sandhed og poetisk flugt.

Ligesom i den ældre historiogi'afis alder var også denne gang

det kongelige arkiv midpunktet for den historiske videnskab.

Som bekendt bragte tronskiftet de tre fortjente adelsmænd.

Iver Rosenkrans og brødrene Plessen til magten; de satte

strax efter den udmærkede sproggransker Hans Gram, pro-

fessor i græsk ved universitetet, til at st}Te både bibliotheket

og arkivet, ligesom han udnævntes til kongelig historiograf

(17. November 1730). Dermed var der indtrådt en ny epoke

i arkivets historie. Arne Magnussen var død i begynd-

elsen af det samme år og den daværende styrelse havde,

rimeligvis i sin mærkelige frygt for stillingens misbrug i en

mere fremragende mands hænder, givet ham den forhen-

værende pagehovmester Harboe til efterfølger. Men heller

ikke de foregående tilsynsmænd ved arkivet havde formået at

føre sig dets skatte til nytte eller lade andre få gavn af dem.

Rostgård kunde ikke selv bruge, hvad han rugede over, men
forhindrede desuden Andreas Højer i at prøve derpå; Thomas

Bartholin døde for tidlig og Peder Schumacher blev for tidlig

dragen bort fra arkivet til andre hverv. Gram er i virkelig-

heden den første arkivar, som fuldstændig kunde og vilde gøre

fyldest i denne stilling, selv efter de strængeste fordringer.

Det som giver vendepunktet sin store betydning, er dog

ikke blot denne enkelte mand, men en kreds af mænd, der

så godt som samtidig træder til for at grundlægge en ny ud-

vikling af vor historiske videnskab. Ved siden af Holberg som

rigshistoriker står Erik Pontoppidan som kirkehistoriker, også

hans arbejder begynder med tronskiftet. I de samme år skriver

Andreas Højer sin Fredrik IVfs regeringshistorie og kort efter

grundlægger han den nationale lovkyndigheds studium. Da

isen er brudt, indfinder ungdommen sig for at deltage i ar-

bejdet; Jakob Langebek slutter sig til Gram. Kofod Anker til

Højer, Hjelmstjerne, Klevenfeldt, Schøning og Suhm sætter

deres ære i at være disse mænds lærlinge og efterfølgere.

Det er en hel sluttet gruppe af beslægtede videnskabs-

mænd, adskilte fra fortiden ved Grams mægtige initiativ og
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adskilte fra eftertiden ved de store reformers tidsalder og den

franske revolution. Gram, Langebek og Schøning fulgte efter

hinanden som gehejmearkivarer i løbet af 50 år (1730—80),

og samtidig fremkom så godt som alt det, den lærde historie

overhoved hos os har præsteret i forrige århundrede. Og det

var ikke blot en mere tilfældig samtidighed, men et stadigt

og alle omfattende samarbejde. Langebek var Grams med-

arbejder, de to venner Schøning og Suhm var begges be-

undrere og elever. I videnskabernes selskab og i selskabet

for sprogets og historiens forbedring skabtes der midpunkter

og organer for det fælles arbejde. Når man gennemgår Suhms

„Skrifter", vil man overalt støde på vidnesbyrd om den sammen-

hæng, som råder imellem disse mænd, den følelse af fælles-

skab, i hvilken de går hver sine veje. Det minder flygtigt

om den store æsthetiske literaturgruppe i første halvdel af

vort århundrede, så livligt et røre er der på alle historiens

områder. At skildre dette med nøje kendskab til alle de for-

skellige personligheder, deres arbejder og deres uudførte planer

vilde være en smuk opgave for vor literatur og vor nationale

videnskab.

Resultatet af de 50 års arbejde var ikke ringe; der frem-

kom en rigdom af oplysninger efter kilderne om vor historie

indtil enevælden, særlig dog om middelalderen. Og dog er det

i det væsenlige kun et spredt og mangelfuldt forarbejde. Der

begyndes med Grams eminente kritiske begavelse, som fjerner

alt det uvedkommende og uhjemlede. Derpå melder igen

trangen sig til at samle med fornyet styrke, at samle det

bedste, men dog heller ikke at vrage det mindre gode, ja at

tage det mådelige med; det er Langebeks stade. Så sejrer

denne trang fuldstændig over de kritiske indvendinger og

kaster sig med lidenskab over hele det overleverede stof;

således opstår Suhms talrige bind og Schønings store forsøg.

Man ser på denne historieskrivning, hvad enevælden har

kostet det danske folk i åndelig henseende; der er ingen per-

sonlighed i opfattelsen, ingen kraft i fremstillingen. Måle-

stokken for det offenlige liv, for statslivets ældre former er

tabt. Forfatterne er helt lærde mænd, deres læsere forud-

sættes at være halvt lærde mænd. Fra en senere tids stand-

I
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punkt er hele den vidtløftige literatur et eneste stort for-

arbejde.

Hans Gram er i flere henseender den mest fremragende

af disse mænd, en af de betydeligste mænd i dansk viden-

skab. Han var alt en mand på 45 år, da han kaldtes til

historiograf og fik både arkiv og bibliothek til sin rådighed,

og han var stadig optagen af andre offenlige hverv, såvel som

af sin selskabelighed og sin omgang med statens mest ind-

flydelsesrige og mest fremragende mænd, lige op til kongen^).

Dette sidste lægges ham jævnlig til last. -fordi det forment-

lig spredte hans arbejdskraft og lod resultaterne af hans

uhyre viden og gennemtrængende skarpsindighed opløse sig i

en talløs række enkeltheder uden at efterlade et eneste større

værk. Men denne anke er utvivlsomt helt forfejlet. Når en

mand som Gram sad inde med en kundskabsfylde som få

eller ingen, da er det en selvfølge, at han stadig fandt tid til

at studere, hgesom han af sin interesse for historien dreves

til at gøre sig bekendt med de skatte, som var betroede til

hans varetægt. Det selskabelige liv og „omgangen med de

store" kunde da kun bidrage til at give hans ånd den frihed,

som lærdommen alene ikke råder over, at berige ham med
de kundskaber, som ikke kan erhverves ved studium, men
kun ved at lære det liv at kende ad erfaringens vej, i hvilket

en stor del af historiens afgørelser har fundet sted. Intet

viser mere slående end denne anke mod Gram, hvor aldeles

hin tid med sin* pedantiske lærdom havde tabt målestokken

for historikerens uddannelse og nødvendige forudsætninger.

Hans Gram har grundlagt arkivet som* historisk samling.

Han arbejdede utrætteligt i det, derom vidner hans registra-

turer og optegnelser og de store samlinger han efterlod sig.

Ligeledes lod han med største liberalitet andre. f. ex. Andreas

Højer og Pontoppidan, få adgang til det. Han begyndte strax

på det store foretagende at skaffe afskrifter af alle vigtige

diplomer for at gøre dem lettere tilgængelige og forberede

M Brev fra Gram til Hostj/ard. 10. November IT.'J'.), om en s;imtale med
konjj:en, der kom til liam i arkivet, om de forskelli^'e danske ordbogs-

arbejder (Ny danske magasin. V ^77 f.j.
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deres udgivelse i trykken. Det fortsattes gennem hele hans

embedstid, tildels på hans egen bekostning. Jon Mortensen

gjorde sig senere til af i 9 år for Gram at have afskrevet di-

plomer fra dronning Margretes til Kristian V's tid; derpå

havde han fortsat med universitetets, kirkernes og mange

andre breve.

Ved siden af gik Grams arbejde med udgivelsen af andres

skrifter. I året 1733 begyndte han på Nils Slanges Kristian IV's

historie; den fortsattes efter Slanges Uge til Grams egen død

og blev for største • delen hans eget værk. Kort efter begyndte

udgaven af Meursius's Danmarks historie (1735), som han

forsynede med tusender af kritiske anmærkninger. Endvidere

Nils Krags latinske Kristian III' s historie (1737), som blev ud-

given med en vidtløftig og lærd fortale; endelig Møllers literatur-

historie for Slesvig (med Ribe" og Kolding) og Holsten (med

Hamburg og Lybek), som han Hgeledes forsynede med en

fortrinlig fortale.

Endelig blev videnskabernes selskab stiftet, så at sige

på hans avtoritet (1742). Her måtte han oplæse historiske

eller sproglige afhandlinger på dansk og fik lejlighed til at

fremdrage snart et, snart et andet spørgsmål til kritisk be-

handling. De fire første bind af selskabets skrifter har som

bekendt deres blivende værd af hans afhandlinger og de af

ham meddelte aktstykker.

Med denne forfattervirksomhed var den strængeste kilde-

kritik indført i vor videnskab; mangfoldige enkelte punkter

var bleven rettede og rensede og, hvad der var det væsen-

ligste, en ny methode var stillet frem i levende exempler.

Alle århundredets senere historikere anerkendte i Gram deres

lærer og forbilled.

Som arkivar har han ikke blot indlagt sig varig fortjeneste

som diplomatariets grundlægger, men også ved sin erhvervelse

af det gottorpske fællesarkiv.

I året 1713 var Gottorp bleven besat af kongehge trop-

per og den hertugelige del af Slesvig erklæret for sekve-

streret, 1721 indlemmedes den fuldstændig i den danske

krone. Derved var 'også „fællesarkivet" blevet et udelukkende

„kongeligt arkiv". Der var under 4. November 1713 oprettet
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en „interimskommission og overret" på Gottorp under ge-

hejmeråd, forhen oversekretær i tyske kancelli, Thomas Bal-

thasar Jessens forsæde, og denne måtte da selvfølgelig også

nærmest føre tilsyn med arkivhvælvingen. Dens historie-

kj-ndige medlem var den tidligere professor ved universitetet

i Kiel, Kristoff Heinrich Amthor, som kort efter (12. Oktober

1714) blev udnævnt til kongelig historiograf med det hverv at

forfatte stridsskrifter mod Gottorp samt dokumentere kronens

ældgamle ret til Slesvig. Det var en selvfølge, at arkivet i

den henseende kom til at stå til hans rådighed og at han

gjorde en del brug af det. I foråret 1715 var endvidere

Fredrik Rostgård i Slesvig for at revidere fællesarkivet , som

han fandt i samme orden som ved revisionerne i slutningen

af det foregående århundrede. Han modtog senere i gehejme-

arkivet en række aktstykker, som Amthor efterhånden havde

udtaget til sit forehavende.

Efter Amthors død (21. Februar 1721) udnævntes Andreas

Højer til liistoriograf (19. JuU s. år). Der udgik i foråret 1722

ordre til kollegierne i København om i videste mål at lade

ham få adgang til deres arkiver for at kunne fortsætte de

af Amthor påbegyndte årbøger over Fredrik IV"s regerings-

historie, en foliant for hvert år. I den følgende sommer

sendtes han til hertugdømmerne for at indsamle arkivalier

til sit forehavende; han fik adgang til alt og det blev pålagt

de højeste embedsmænd at understøtte ham med råd og

dåd. På Gottorp undersøgte han de hertugelige arkiver, endog

de hemmeligste. Hans rejse varede fra 29. Juni til 17. Sep-

tember.

Ad denne vej kom noget af fællesarkivet til København,

men i sm helhed blev det liggende, hvor det lå. Et par år

efter foruroligedes man i København ved rygter om, at en

væg mellem arkivet og en brændekælder var slået istykker,

hvorfor der udgik ordre til overretten om at påse dets tarv.

Senere beretninger går ud på, at arkivet i disse år led så stor

overlast, at kun levninger blev tilbage. Men som vi vil få at

-e, beror alt dette på store overdrivelser^).

') Danske atlas. VII r)fiO y.
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Det blev også forbeholdt Gram og den nye styrelse at

tage sig af dette forhold. Kun 8 uger efter hans udnævnelse

udgik der kongebrev til den gamle Breitenau, som nu boede

i Lybek, om at aflevere alt hvad han endnu måtte have af

kongelige arkivalier fra den tid, da han i forskellige høje

embedsstillinger havde affattet regeringens stridsskrifter mod
Gottorp og Hamborg. Alt 1715 havde Rostgård været hos

ham i Lybek for at afkræve ham hvad der var, men han

havde dog endnu beholdt ikke så lidt tilbage, da han endnu

ikke havde afsluttet sit store hovedindlæg mod Hamborg. Nu
rejste strax efter nyår 1731 et par regeringsråder fra Gliick-

stadt til Lybek og modtog hele resten, ialt 16 større knipper

af aktstykker; de sendtes med posten fra Slesvig til Køben-

havn. .

I den næst følgende sommer udgik der (20. Juni 1732)

kongebrev til arkivsekretæren Eskel Lohmann om at drage til

Gottorp for at gennemse de derværende arkiver samt biblio-

theket. Denne nidkære mand synes her ret at have været

på sin plads. Han tog først fat på fælleshvælvingen, som han

fandt i en højst sørgelig tilstand, de enkelte dokumenter

spredte omkring, tilsølede, medtagne af fugtighed og utøj.

Han måtte tage dem enkeltvis frem, rense og tørre dem, for

derefter at få dem ordnede efter det gamle repertorium.

Dette arbejde tog det meste af et år, hans fortale til det nye

renskrevne repertorium er dateret i arkivet den 1. Avgust

17331).

Der er tildels bevaret en livlig korrespondance mellem

Lohmann og statsminister Iver Rosenkrans, som i høj grad

interesserede sig for deime sag, uden al tvivl i god forståelse

med sin ven Gram. Han foranledigede da også, at kongen

året efter tog den eneste ligtige beslutning, at forene dette

hovedarkiv med det i København, hvilket det jo i mange

måder supplerede, ikke blot for Sønderjyllands, men også for

kongerigets vedkommende. Det sendtes i sommerens løb

(1734) til søs til København og indlemmedes her i gehejme-

arkivet.

'J Tillæg nr. 54.
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Eskel Lohmanns hverv på Gottorp var dog ikke hermed

til ende; han forfattede nu en registratur over det hertugelige

hovedarkiv, det såkaldte „gehejme-konsejls- arkiv", som op-

bevaredes i 5 hvælvinger (hvorefter det deltes i 5 hoved-

afdelinger, cameræ). Dette arbejde tilendebragtes i løbet af

godt 3 år; fortalen til det 5. bind er skreven den 31. Decem-

ber 1736. Også dette arkiv blev efter Rosenkrans's foranstalt-

ning efterhånden sendt til København; den kongelige ordre

herom udstedtes den 19. Avgust 1735.

Da gehejme-konsejls- arkivet var registreret, udgik der

efter Lohmanns indstilling en kongelig ordre til overretten om
at overlevere ham nøglerne til krigskancelliets arkiv (28. Sep-

tember 1736). Samtidig fik han adgang til det såkaldte

„hemmelige kammer", der indeholdt diplomatiske sager. Alt

dette blev registreret i løbet af vinteren og det følgende forår.

Han indberettede da, at han ialt havde afsendt 17 kasser med
fællesarkivet og dobbelt så mange med senere registrerede

sager, medens der endnu stod 15 uafsendte. Fra bibliotheket

havde han sendt 6 kasser med håndskrifter og han begyndte

nu for alvor på at optage katalog over de trykte bøger. End-

videre havde han opkøbt den lærde Ulrik Petersens hånd-

skrifter til staden Slesvigs og hertugdømmets historie; de var

ligeledes bleven sendte til gehejmearkivet.

Men på dette punkt kom han til at afbryde. Der udgik

kongebrev til ham, hvorved han kaldtes tilbage til kancelliet,

hvor man mere trængte til hans kyndige arbejde end i et

bibliothek, som man mente enhver kunde optage katalog over.

Dette kongebrev (af 9. Avgust) traf ham imidlertid neppe mere

i live eller ved bevidsthed, thi han døde i en hidsig feber 8

dage efter (17. Avgust 1737). Kun de theologiske værker havde

han nået at få katalogiserede^).

Eskel Lohmanns femårige ophold i Slesvig var neppe uden

betydning også i andre henseender, om det end ikke kom til

at bære synderlig frugt. Der var dengang forskellige antyd-

ninger af, at også det åndelige fællesskab mellem Holsten og

den tyskdannede del af Sønderjylland var ved at opløses;

') Werlauff, Det M. l.il.l. historie, s. lo8.
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man begyndte at lægge sig efter hertugdømmets særlige historie.

I året 1736 tænkte man i Slesvig by på at stifte et selskab

for hertugdømmernes historie, sprog og lovkyndighed osv. og

forskellige mænd optrådte som ivrige samlere og udgivere af

aktstykker ; således præsterne Noodt i Slesvig, Kraft og Lass i

Husum, samt rektoren Møller i Flensborg o. a. Om Kraft

vides det med bestemthed, at han fik arkivmeddelelser fra

Lohmann og det samme var vistnok tilfældet med andre.

Konferensråd v. Heespen i overretten fik det hverv at udgive

Slesvigs særlige „konstitutioner".

Alt dette var vistnok en lovende begyndelse til udviklingen

af en særlig sønderjydsk videnskabelighed, og der kan vel

neppe være tvivl om, at den kunde være bleven udviklet

videre i retningen bort fra Holsten, dersom regeringen havde

givet den en ydre støtte i særlige lærde institutioner. Enhver

fordybelse i historien, sproget og lovgivningen måtte jo åben-

bare den kløft, som i virkeligheden adskilte Slesvig fra Hol-

sten, og vejen vilde da være banet til en tilnærmelse til det

øvrige Danmark. Men disse spirer kom ikke til udvikling og

snart voxede den begyndende videnskabelighed i begge hertug-

dømmer sammen til en fast enhed med det hertugelige uni-

versitet i Kiel til midpunkt^).

De gottorpske arkiver blev selvfølgelig af Hans Gram

gjorte til genstand for et omhyggeligt studium; fællesarkivet

var jo især af største betydning for hans historiske under-

søgelser. De andre samlinger forekom ham at trænge til en

omordning, da Lohmanns registrant kastede alting imellem

hinanden uden hensyn til materien. Han begyndte derfor her

på en omordning, som dog ikke førte til noget resultat. — I

vor tid er de gottorpske arkiver i alt væsenligt bleven af-

leverede til Preussen, medens fællesarkivet er blevet i sin

naturlige forbindelse med de andre gamle danske rigsarkiver.

Hans Gram døde den 19. Februar 1748. Et par dage

efter indgav hans mangeårige medarbejder Jakob Langebek

ansøgning om at følge ham i embedet som arkivar, bibliothekar

og historiograf, eller for det tilfælde at disse embeder skulde

^) Sml. H. Ratjen: J. C. H. Dreyer und E. J. v. Westphalen, s. 11. 15.
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skilles ad, som gehejmearkivar alene. Dette sidste tilstodes

ham ved resolution af 1. Marts ^).

Langebek står betydningsfuldt ved siden af Gram i de

danske arkivers historie; det er den utrættelige, nøjagtige ar-

bejder ved siden af den banebrydende gransker, den af et

enkelt formål begejstrede lærde ved siden af den fyldigt dan-

nede ånd med de mange interesser. Udbyttet af Langebeks

virksomhed var langt mangfoldigere end Grams, men det er

et spørgsmål, om den vilde have båret en lignende frugt, hvis

ikke denne var gået forud. Det hændtes engang året før

Grams død, at gehejmeråd Råben i et selskab spurgte ham
om, hvem der skulde blive hans efterfølger (i historien); han

pegede da på den nitten år gamle Fredrik Suhm, som var

tilstede, og sagde: „der står han"-). Dette træk peger ud

over Langebek og hans møjsommelige arkivstudier og viser,

hvor Grams tanke søgte hen og hvad han anså for sit egen-

lige mål.

Langebek er grundlæggeren af det samlede og fælles ar-

bejde på vor histories oplysning. Før hans tid havde alt

været enkelt mands værk, bedre eller ringere efter forfatterens

evne og lejlighed; også Gram havde været ene om sin viden-

skabelige syssel; forsåvidt som andre havde hjulpet ham, var

det som tjenere. Langebek fandt først på at -forene forskellige

som ligeberettigede samarbejdere, for at flere i fællesskab

kunde opnå, hvad enkeltmand aldrig vilde kunne overkomme.

Overfor arkiverne fik dette sit udtryk i det kongelige be-

skyttelses- og benådningsbrev til det af ham stiftede „selskab

til den nordiske histories og sprogs forbedring", hvorved dette

som sådant fik adgang til alle kollegiernes og embedsmændenes

arkiver (24. Februar 1747; se Tillæg nr. 56). Det er et ret

karakteristisk modstykke til tidligere tiders adgang for de

enkelte historiografer : et selskab var i virkeligheden trådt i

den enkelte forfatters sted, og det var lagt i dette selskabs

hånd frit at optage nye medarbejdere og derved skaffe disse

adgang til arkiverne.

') Dan.ske .samlinger IV 'M fT.

*) Suhms Skrifter, X 77.
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Fra denne tid af begynder den rige og mangeartede virk-

somhed, som i forrige århundrede udfoldedes på arkivstudiernes

område. „Danske magasin" med sine mangfoldige aktstykker,

„Danske atlas" med sine oplysninger til stedshistorien, „Scrip-

tores rerum Danicarum medii ævi" og det store håndskrevne

diplomatarium i gehejmearkivet var hvert for sig epokegørende

foretagender for den danske historie. Men hvor megen ære

der end kan tilkomme også andre for at de blev satte i værk

og førte videre, så er det dog først og fremmest Langebek,

hvem de skyldes. Han er hovedmanden og bannerføreren,

alle andre støtter sig til hans avtoritet.

Jakob Langebek var en mand på 38 år, da han kaldtes

til gehejmearkivar ; han havde da alt i 12 år stået i det nær-

meste forhold til Gram. Han døde i en alder af 65 år (1775)

og kunde altså anvende 27 af sine bedste år i arkivets tjeneste.

Intet andet embed og intet forstyrrende ombud bortdrog hans

opmærksomhed fra denne livsgerning.

Langebek var den første, som efter Griffenfelds tid over-

tog arkivet efter en formel overlevering. Da han var ud-

nævnt til gehejmearkivar og havde fået overleveret arkivets

nøgler, erklærede han, at han ikke turde åbne det alene

eller overtage det uden en nøjagtig undersøgelse. Der ned-

sattes derfor under 5. April en kommission til dets over-

levering, bestående af de to historiekyndige sekretærer i

danske kancelli , H. Hjelmstjerne og T. Klevenfeldt , samt

arkivsekretæfen i tyske kancelli, K. R. Scharffenberg. Idet

dette samme dag meddeltes Langebek, overførtes også til

ham den tilladelse. Gram havde havt til af arkivets indhold

at meddele offenligheden hvad der uden skade kunde over-

gives til trykken 1). Således var nu alle rigsarkiverne bleven

tilgængelige for den historiske videnskab. Den 21. November

næst efter indberettede kommissionen, at den havde gennem-

gået og overleveret „det gamle kongelige arkiv", i 24 skabe i

mellemste etage, tilligemed de gottorpske arkiver, dels her,

dels i øverste etage, samt en stor mængde uregistrerede doku-

') Tilhug nr. 57.
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menter. Ikke lidet savnedes på sin plads, men kom senere

tilstede; andet viste sig at være tabt ved udlån.

Under 29. November udgik der derefter reskripter til kom-

missionen og til Langebek om arkivets fremtidige ordning^).

Det bestemtes, at de bestående gottorpske arkiver skulde ord-

nes efter sagernes indhold, hver lille afdeling kronologisk,

således som Gram havde påtænkt. For at kunne have den

fornødne plads til opstillingen, bestemtes det, at den nederste

hvælving ind imod kancelliarkivet af dette skulde afstås til

gehejmearkivet for at modtage alle de gottorpske sager,

medens stueetagen i vest, som for nogle år tilbage (1742) var

bleven tagen i brug til maler- og forgylderværksted for slots-

bygningen, skulde opgives som sådant for at undgå den der-

med forbundne brandfare.

Langebek fik dog intet eller så godt som intet udrettet i

henseende til arkivets ordning; han indskrænkede sig ligesom

Gram til at bruge det og lade andre få gavn af det. Det

var da ej heller større, end at han med lethed kunde fmde

rede i det efter de forhåndenværende registranter.

Hans første foretagende var at genoptage arbejdet med

det af Gram påbegyndte diplomatarium. Under 22. April 1751

indgav han gennem danske kancelli en udførlig forestilling til

kongen om betydningen af en sådan samling-). Gram havde

foreløbig ladet afskrive hvad han kunde overkomme uden at

lægge nogen plan for udgivelsen ; han havde endog (og vistnok

med rette) været i tvivl om, hvor vidt man ved trykningen burde

følge den kronologiske orden, således som det da var bleven

skik og senere har holdt sig, eller man ikke snarere skulde dele

diplomerne i visse klasser efter indholdet, „såsom f. ex. hvad

der kunde angå kongerne og de kongelige familier, kongernes

handlinger med fremmede magter, Danmark i almindelighed,

Norge ligeså, hver provins i særdeleshed, adelen, gejstligheden,

kirker, klostre og mangfoldige flere divisioner og subdivi-

sioner". For Langebek stillede det sig bestemtere og simplere;

han valgte tidsfølgen og var kun betænkt på at samle i størst

•) Tillæg nr. 58.

») Trykt i Danske saml. IV 40.
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mulig mængde. Ved siden af søgte han at gøre sig selv og

andre rede for alle de ydre hjælpemidler til diplomernes rette

forståelse, og han tænkte på at udarbejde en vejledning til

læsning og tydning af brevene, samt til seglenes undersøgelse.

Hertil krævedes der tegninger og ved udgivelsen anvendelse

af kobberstik. Der måtte altså først og fremmest anvises

penge til forarbejderne. „Men dersom det behager Deres

majestæt", skriver Langebek, „at anbefale mig dette besvær-

lige arbejde at bringe til fuldkommenhed, som foruden nogle

års tid behøver ej alene allerstørste flid, forsigtighed og accura-

tezza, hvilken jeg efter mange års øvelse og indsigt vel håber

at skulle præstere, men endog anselig bekostning, i henseende

til at jeg nødvendigen må have nogen til hjælp, dels til at

kopiere og konferere, dels til et og andet at oversætte, dels

til at tegne og i andre måder gå til hånde, dels endelig at

blive vante til dette arbejde, ifald jeg, som ikkun har mådelig

helbred, skulde dø bort over det; så må jeg allerunderdanigst

anholde om Deres kongelige majestæts kraftige og kongelige

understøttelse . .
." i) Kongen resolverede da under 4. Juni,

at der skulde anvendes årlig 300 rdl. (960 kroner) på dette

værk, indtil det var ført til ende.

Der gik kun halvandet år, før Langebek (under 15. Januar

1753) kunde indberette, at han i afskrift havde samlet „største

parten af de ældste dokumenter, som fmdes her i arkiverne,

samt i publike og partikuliere bibliotheker, enten in originalibus

eller gamle codicibus og manuskripter eller i trykte bøger, —
indtil annum 1300 inklusive". Det var ialt et par tusend

diplomer, altså mere end nok til et foliobind „eller den første

tome af bemeldte corpus diplomaticum Daniæ et Norvegiæ,

hvilken, om det endeligen skulde være, kunde til forestående

forår leveres under pressen". Ligeledes var der taget 200

tegninger af sigiller til dette bind, ligesom en stor del afskrifter

og tegninger fra en senere tid forelå.

Men idet Langebek således gjorde rede for, hvad der alt

var udrettet, vilde han ikke fordølge den store mangel, som

') Langebeks egen løn var kun 500 rdl. (1600 kroner) eller halvdelen af

hvad Gram og Rostgård havde oppebåret.
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endnu var tilstede. „Ej alene af mange omstændigheder må
jeg vist slutte, men endog ved korrespondance og af læsning

har sikker underretning om, at såvel i Stokholm, Upsal, Lund

og andensteds i Sverige, som i hertugdømmerne Slesvig, Hol-

sten, samt Hamborg, Lybek og de meklenborgske, pommerske

og preussiske stæder, uden at gå videre, skal i bibliotheker

og arkiver ligge mange skønne ting gemte, som uforbigænge-

ligen måtte blive til prydelse for dette værk, til nationens

ære, til usigelig fordel for disse rigers og landes historie og

følgeligen til største fornøjelse for Deres kong], majst. og hele

vort publico. om man kunde være så lykkelig at få dem i

hænderne." Han foreslog derfor, at han selv skulde gøre en

rejse til alle disse steder for at fremdrage og lade afskrive,

hvad han kunde overkonmie af den art.

Kongen tiltrådte denne plan ved resolution af 23. Februar,

og ud på foråret (17. April) drog Langebek til Sverig. Han
ledsagedes af tegneren Søren Abildgård og en tjener. Rejsen

varede i over halvandet år, til julen 1754, og omfattede alle

landene omkring Østersøen. Omkostningerne beløb sig for-

uden de to mænds lønninger til omtrent 4000 rdl. (12,800

kroner).

Langebek kom tilbage med store og værdifulde samlinger,

men hermed synes hans iver for sagen foreløbig at have været

udtømt; andre foretagender drog ham bort fra det. Han
synes i høj grad at have havt den samleruro, som vanskelig

kommer til hvile i et enkelt arbejde, men rastløs drives fra

et forholdsvis afsluttet værk til et mere forsømt, for også at

hjælpe det frem. Ved selve indsamlingen af afskrifter var

rimeligvis hans egen trang til at lære alt det at kende, som

ad den vej endnu kunde skaffes til veje til oplysning af vor

middelalders historie, tilfredsstillet, og han vendte sig nu til

andre områder.

Strax efter sin hjemkomst indgav han en forestilling til

kongen om arbejderne ved den danske ordbog. Det var et

stort nationalt foretagende, hvortil Mathias Moth som forhen

omtalt havde lagt grunden; senere var det genoptaget af

Fredrik Rostgård og på hans bekostning af Langebek, før han

kom til arkivet. Det hørte til de foretagender, som viden-

6*
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skabernes selskab senere med stor forkærlighed tog sig af, og

dettes præsident grev Joh. Ludvig Holstein påmindede også

Langebek om ikke at lade det gå i glemme. Før udenlands-

rejsen havde han vægret sig ved at genoptage dette arbejde,

fordi han anså udgivelsen af et diplomatarium for meget vigt-

igere, bl. a. fordi alle oldbrevene kunde gå til grunde ved en

eneste ildsvåde, medens sproget altid vilde være Uge tilgænge-

ligt for de lærde, — men nu glemte han disse hensyn og ud-

virkede en kongelig resolution (af 7. Marts 1755), hvorefter de

til diplomatariets forberedelse bevilgede 300 rdl. indtil videre

skulde anvendes til ordbogen^). Heller ikke denne kunde dog

i længden fængsle Langebek, som tværtimod få- år efter gik

over til at samle middelalderens historiske kildeskrifter, hvortil

han på sine rejser havde fundet forskellige værdifulde bidrag.

Han fik da også udgivet eller fuldstændig gennemarbejdet 4

foliobind, som tilsammen tilligemed de 6 bind af „Danske

magasin" er hans udødelige eftermæle i vor literatur.

Det vilde dog være en stor fejltagelse, om man deraf vilde

slutte, at Langebeks arbejder som arkivar var afsluttede med

hans rejser, tværtimod. Bestandig vedblev han" at afskrive di-

plomer, ligesom han fik Søren Abildgård fast ansat som arkiv-

tegner ; talrige mindesmærker, gravstene o. 1. er ved dennes pen

bleven opbevarede for senere tider. Som forhen omtalt skyldes

så godt som alt, hvad samtiden og den nærmeste eftertid ydede

i den historiske literatur, Langebeks tilskyndelse og medvirk-

ning; hans arbejdsevne var overordenlig og hans tjenstvillighed

uudtømmelig. Han har i den henseende ikke blot fortjenesten

af at have støttet alle danske og norske, men han var også

den første som knyttede talrige og inderlige venskabsforbind-

elser med de svenske lærde, af hvilke ingen forgæves hen-

vendte sig til det danske gehejmearkiv. Han gengældte i den

henseende kun den gæstfrihed og imødekommen, som var

bleven vist ham på hans rejse. Også i henseende til Sønder-

jylland viste han sig gennemtrængt af den ægte historiske

ånd, som spores i al hans færd og alle hans foretagender:

han er den egenhge forfatter til .det sidste bind af „Danske

') Danske samlinger IV 54 ff. 51. Werlauff, Danske selskab, s. 72 ff.
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Atlas", der som bekendt giver en udførlig skildring af dette

yderste landskab i .Konge-Riget Dannemark".

Jakob Langebek døde den 16. Avgust 1775, og ugedagen

efter udnævntes Gerhard Schøning til hans efterfølger.

Samme dag nedsattes der en kommission, bestående af denne,

Fredrik Suhm og oversekretæren i tyske kancelli A. G. Carstens

til at gennemgå hans literære efterladenskaber. Efter dens

indstilling (af 30. November 1776) købtes de alle af staten,

forsåvidt som denne ikke i forvejen havde ret til dem som
fremgåede af hans embedsarbejder. De udgør endnu over-

ordenlig vigtige samlinger i arkivet og bibliotheket, hvortil de

i en senere tid for det meste er komne.

Gehejmearkivets revision og aflevering til efterfølgeren,

som kaldtes herned fra Norge, foretoges af en kommission,

bestående af legationsråden G. F. v. Ferber, der dog snart af-

løstes af arkivaren i det danske kancelli Jens Brock, samt

arkivarerne i udenrigsministeriet og tyske kancelli, Scharffen-

berg og Voss. Det blev nødvendigt at indkræve talrige ud-

lånte sager (deriblandt 16 knipper pergamentsbreve, Abildgårds

tegninger osv.) fra Klevenfeldt, ligesom der fra Langebeks bo

måtte foretages afleveringer af lånte sager både til det gehejme

og til kollegiernes arkiver. Ligeledes viste der sig en stor

uorden i arkivaliernes anbringelse og det tog lang tid, over et

år, at få det hele gennemgået og tilbageført i sin rette stand.

Efter kommissionens indstilling beskikkedes derefter Jens Jakob

Weber, der havde fungeret som sekretær i begge kommis-

sionerne, til arkivets faste registrator, for at den nu tilveje-

bragte orden kunde vedligeholdes.

Gerhard Schøning var kun gehejmearkivar i 5 år, han

døde den 18. Juli 1780, 58 år gammel, der siges som følge

af hans uforsigtige ophold i de kolde arkivrum ^). Med ham
afsluttes den halvhundredårige glimrende periode i arkivets

nyere historie.

Schøning kan vanskelig forstås uden i sannnenhæng med
sin fortrolige ven Suhm ; de havde som historieskrivere delt

') Srnl. L. Daae, G. Schonin^r. 5S fT. (05 anm.). Suhms Samlede skrifter

VI -21) ir.
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Danmark og Norge imellem sig. Schøning forfattede en Norges

historie til Olav Trygvesens fald og udgav Snorres kongesaga

:

det var et betydningsfuldt tilfælde, at denne mand, der ind-

tager en så smuk plads i broderrigets literatur, om end kun

en kort tid skulde blive Grams og Langebeks efterfølger.

Schøning, såvel som Suhm, betegner et tredje stade i

historiegranskningens udvikling i forrige århundrede. De af-

slutter det arbejde, som blev påbegyndt efter Kristian VFs

tronbestigelse; efter dem kommer opløsningen. Som disciple

af Gram lægger de en hovedvægt på kritikken, men dens

våben er sløvede i deres hånd og samlerlysten har fået over-

hånd over den. Det samme skinner alt i årenes løb altid

tydeligere frem igennem Langebeks arbejder, men han læg-

ger dog kun stoffet til rette; Suhm og Schøning derimod

samler med lidenskab og søger at danne noget helt og stort

ud af det møjsommeUg samlede. Imidlertid tager nøjagtig-

heden skade og mere end engang lider især Suhms literære

foretagender af en overfladiskhed, som skæmmer dem i høj

grad. Men på den anden side skylder literaturen og historien

dem overordenhg meget derved at de atter har indført selve

historieskrivningen, der ligesom blev borte mellem hænderne

på de store kritikere og samlere. Med Suhms Danmarks og

Schønings Norges historie var resultatet af den foregående

alders studier for en stor del bleven kodificeret, der var givet

et bredt grundlag for en senere tids fornyede granskninger af

den nordiske middelalder.

At Schøning har viet arkivet en ikke ringe del af sin

arbejdskraft kan der ingen tvivl være om; derom vidner alt

den omstændighed, at han her pådrog sig sin helsot. Lige-

ledes arbejdede i hans tid den første fast ansatte registrator

på diplomatariets fuldstændiggørelse. Derimod fritoges ved

kabinetsordre af 10. Juni 1778 Søren Abildgård fra at rejse

omkring om sommeren for at aftegne monumenter. Der er

dog ikke bevaret særlige vidnesbyrd om disse års arbejde,

ligeså lidt som om den daglige gerning i de foregående år.

Med hensyn til lokalerne foregik der en forandring, idet de to

hvælvinger ind imod kanceUiet, på første og anden sal, af

hvilke den øverste tildels havde været taget i brug af gehejme-
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arkivet, medens den nederste som omtalt dannede et led i

kongens vej til konsejlet. nu efter dettes ophævelse blev ind-

rettede til hjælpearkiver for rentekammeret, som her anbragte

det fra Kiel overførte storfyrstehge arkiv (1778—79). I vederlag

herfor fik gehejmearkivet løfte på det tidligere gehejmeråds-

værelse i bibliothekbygningen , ved siden af den store arkiv-

hvælving på første sal; det havde stået aflukket i 50 år med
alle de der tilfældig ophobede arkivalier. Værelset åbnedes

den 16. December 1778 og sagerne fordeltes til de forskellige

arkiver; derimod lykkedes det bibliothekaren at få værelset

overdraget til bibliotheket istedenfor til arkivet.

Vistnok vilde Schøning, om han havde levet længere og

havde fået held til at føre sin historie ligeså langt ned i tiden

som Suhm førte sin. være kommen til at tage brug af arkivets

rigdom på norske diplomer. Xu kunde de ikke komme ham
til nytte. Det var derfor vel også især med et blik på arkivet,

at Suhm i sin klassiske gravskrift sammenstillede ham med
hans formand:

Flentibus Musis

Langebekio adempto

Apollo dixit:

ne flete sorores,

Schøningius vivit.

Nunc Schøningio sublato

plorantibus Musis

complorat Apollo

et tacet.

II. Gehejmearkivet 1780—1848.

(Voss, Thorkelin. Fin Magnussen.)

Tre uger efter Schønings død (9. Avgust 17S()) nedsattes

der en kommission, bestående af A. G. Carstens. P. F. Suhm
og John Eriksen for at gennemgå Schønings efterladenskaber

og udtage, hvad der deraf tilhørte arkivet eller universitetet,

og .samme dag udstedte Guldberg en kal)inetsordre, hvorved

rektor ved frue skole i København, Islænderen Skule Thorlacius,
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udnævntes til geliejmearkivar. Statssekretæren havde gjort

sio- bekendt med de herhen hørende forhold 02- var kommen
mider vejr med, at de sidste arkivarer mere havde tænkt på

at lade arkivet komme til nytte end at anvende tid og arbejde

på at holde det i orden. Han foretrak derfor en mand af

mindre fremragende dygtighed, men med evne til ved siden

af at fortsætte Schønings udgave af kongesagaerne. For da

strax at give ham et bestemt pålæg med hensyn til arkiv-

forretningerne fastsatte han, at, han daglig skulde indfinde sig

to timer i arkivet for „at bringe samme dog engang i orden

og derover at have en god og vel forfattet catalogus". For

kontrollens skyld blev det pålagt ham årlig „at indsende en

forklaring over hvad der i afvigte år er sket".

Thorlacius fik kort efter sin bestalling og den dengang

for gehejmearkivaren normerede titel af justitsråd. Samtidig

udnævntes en anden Islænder Grim Jonsen Thorkelin til hans

medhjælper både i arkivet (2 timer daglig) og ved udgaven

af Snorre (4 timer); han skulde have de 200 rdl. af den løn,

som havde været tillagt Schøning, medens Thorlacius fik de

1000 rdl. Men denne tiltrådte aldrig embedet, som han ikke

havde attrået og nu endog frabad sig; arkivet stod foreløbig

lukket. To måneder efter (1. November) fik derpå arkivaren i

det tyske kancellis arkiv, kancelliråd Kristian Eberhard
Voss bestalling som gehejmearkivar „i justitsråd Gerhard

Schønings sted". Han beholdt tillige sin tidligere stilling og

måtte derfor dele de 1000 rdl. med Thorlacius, idet denne

overtog udgaven af Snorre. Thorkelin 'beholdt sin dobbelte

stilling.

Voss var født i København (1706) af borgerlig slægt, men

han var tysk dannet og havde i mange år opholdt sig i Tysk-

land som informator og sekretær hos den danske minister i

Wien, G. A. Berkentin, med hvem han vendte tilbage til Kø-

benhavn (1740). Efter hans død blev han 1760 sekretær i

det tyske kancelli og kom her snart ind i arkivet, i hvilket

han efter udskillelsen af det udenrigske departement blev

arkivar.

Skønt han således ved sin udnævnelse til gehejmearkivar

allerede var en mand på henved 75 år — han var født
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før både Schøning og Langebek — . udfyldte han dog sin

nye plads på en fortrinlig måde; han må med taknemmelig-

hed nævnes som den første, der genoptog det siden Bartholins

tid forsømte ordningsarbejde. Fra det tyske kancelliarkiv

medbragte han strænge forestillinger om den fornødne orden,

og hans interesse for historiens enkeltheder, særlig personal-

og lokalhistorien, havde alt i mange år ladet ham samle ud-

drag af talrige aktstykker og protokoller. Ved nu som gammel

mand at få overdraget tilsynet med det rige hovedarkiv, be-

gyndte der for ham en ny række af ihærdige arbejder, som

han fortsatte i endnu en halv snes år.

Voss lod indrette et arbejdsrum i arkivbygningens stue-

etage, den nuværende portnerbolig, og i modsætning til sine

formænd indfandt han sig her til alle årstider med sin regi-

strator Weber og sin medhjælper Thorkelin. Den første af

disse fik i året 1784 overdraget det hverv at fortsætte for-

arbejderne til diplomatariet, medens den sidste i de følgende

år udgav den første egenlige diplomsamling i trykken. Det

var dog som bekendt ikke arkivets, men den Arne-Magnæanske

samlings originaler og afskrifter, som blev lagte til grund for

dette værk, hvis to kvartbind (et dansk og et norsk) til trods

for alle deres mange og store fejl i en række år har været

en god støtte for granskningen af den ældre middelalder.

Efter at have tilendebragt dette værk rejste Thorkelin uden-

lands og opholdt sig en 4—5 år i England og Skotland, indtil

han efter Voss's død i henhold til tidligere tilsagn kaldtes til-

bage for at blive hans efterfølger.

Idet Voss tiltrådte sit embed, fremdrog han ganske natur-

ligt det kongelige reskript af 29. November 1748 som udgangs-

punkt for sine arbejder. Dokumenterne skulde herefter, som

forhen fremhævet, ordnes efter indholdet, i hver gruppe efter

tidsfølgen, og dette skulde gennemføres for alle arkivets af-

delinger. Han begyndte selvfølgelig for sit eget vedkonmiende

med hertugdømmernes sager, dels fordi de hidtil var aldeles

forsømte, dels fordi han her fandt de fleste tilknytningspunkter

for sin egen omfattende viden. Hans arbejdsevne var trods

den fremrykkede alder så stor, al hans bekendte „excerpter"

af disse dele af arkivet endnu udgør en af dets største skatte
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af frugtbart arkivarbejde. Uden at forstyrre dokumenternes

Mstoriske orden gennemarbejdede han dem så fuldstændig, at

man ved hjælp af hans registraturer og de dertil hørende

registre kan finde svar så at sige på ethvert rimehgt

spørgsmål.

Samtidig begyndte under hans vejledning registratoren

Weber på en ordninor af de mansfoldiffe dokumenter ved-

kommende kongeriget Danmark, som efterhånden var erhvervede,

men henlå uordnede og uregistrerede. Voss deltog efter at

have tilendebragt hertugdømmerne, i dette arbejde, af hvilket

den store og velordnede topografiske samling på pergament

(„den Vossiske samling") fremgik. Thorkelin endelig syssel-

sattes med på samme måde at ordne de norske sager og, da

han var færdig hermed, de svenske, derunder indbefattet de fra

de tidlisrere danske os* norske landskaber. Forsåvidt som disse

dokumenter alt fandtes indførte i de ældste registranter, til-

føjedes der i disse yderligere oplysninger om deres indhold,

ligesom de aldeles tilsvarende stykker indførtes på deres

naturlige plads.

Hermed afsluttedes da, som det synes, de arbejder, Voss

endnu kunde påtage sig at udføre. Alderdom og svaghed

holdt ham i de sidste år fængslet til hjemmet, uden at han

dog endnu- helt opgav at sysle med sin vante gerning. Imid-

lertid havde Thorkelin forladt landet og Weber synes ikke at

have udfoldet nogen selvstændig virksomhed. Voss døde som

ugift den 11. Januar 1791, i sit næsten fyldte 85. år.

Efter Voss fulgte de to Islændere Thorkelin og Fin Mag-

nussen, som tilsammen forestod gehejmearkivet i 56 år. Det

var de år, i hvilke arkivet, som efterhånden og umærkelig

forøgedes med talrige erhvervelser, blev tilgængeligt for en

større kreds af historikere og gennem deres skrifter kom til

at bære rig frugt for videnskaben. Hvad de selv udrettede,

var derimod ikke ret betydeligt, hverken i den ene eller den

anden retning; dog blev de almindelige ordningsarbejder fort-

satte og det ny tilkomne på bedste måde fordelt, enten til de

ældre samlinger eller i flere ny oprettede.

Grim Jon s en Thorkelin, der nedstammede fra Sæ-

mund Frode og var født ved Hrutafjord på Island, var alt
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som 25årig juridisk kandidat bleven sekretær ved den Arne-

Magnæanske kommission (1777); samtidig begyndte han at

gæste gehejmearkivet , således at han, som vi har set, ved

Schønings død ansattes som medhjælper for Thorlacius, senere

for Voss. Guldberg gav ham kort før sit fald skriftlig løfte

om at følge som gehejmearkivar og dette løfte stadfæstede

den følgende regering; hans bestalling blev derfor dateret fra

Voss's dødsdag.

Da han var kommen hjem fra England, blev der under

15. Juli 1791 nedsat en kommission, bestående af arkivarerne

i det udenrigske departement, samt danske og tyske kancelli,

for at overlevere arkivet til ham. Denne forretning varede

hele sommeren, til 19. Oktober, da man måtte stanse på grund

af kulden, og genoptoges i den følgende sommer, indtil den

tilendebragtes den 24. September. Den ledsagedes af en ud-

skillelse af de gottorpske og de senere modtagne glyksborgske

arkiver, som Voss's efterfølger i det tyske kancelli, Peter

V. Sixtel, ønskede overleverede til dettes arkiv. Dette kunde

imidlertid ikke ske på anden måde, end at der indrømmedes

dette en plads i selve gehejmearkivbygningen , da tyske kan-

cellis hvælving i kancellibygningen var fuldt optagen. Sam-

tidig måtte stueetagen, i hvilken Voss havde indrettet et kon-

tor og hvor også det glyksborgske arkiv var anbragt, helt

opgives på grund af fugtighed og kulde. Den øverste arkivsal

deltes nu ved en længdemur i to dele, af hvilke den nord-

lige er dobbelt så stor som den sydlige ; i denne sidste ind-

rettedes der et hlle étfags kontor, længst mod vest, medens

resten optoges af gehejmearkivets skabe; den anden del, i

hvilken der ved et gitterværk dannedes en fælles forstue,

optog de to tyske arkiver under kancelliarkivarens tilsyn.

Stueetagen henstod i en del år helt ubenyttet, indtil den ved

kongl. resolution af 11. April 1827 bestemtes til bolig for

arkivets bud.

Thorkelins arbejder i arkivet begyndte først efter omflyt-

ningen i lokalerne i sommeren 1793 og de afbrødes igen for

en tid ved slotsbranden, den 26.—27. Februar året derefter.

Da arkivbygningen står i umiddelbar forbindelse med slottets

løngang, anså han det for nødvendigt at flytte de kostbareste
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sager, og det sattes i værk ved en afdeling af Holmens folk,

som i sække førte kongehusets og de udenrigske sager til

Gammelholm ; resten flyttedes ned i stueetagen. Da faren vel

var ovre, bragtes selvfølgelig arkivalierne tilbage, men var da

komne i den største uorden. En lignende hovedkulds flytning

fandt iøvrigt sted under stadens bombardement (1807), da

største delen af arkivet efter Thorkelins lykkelige valg bragtes

til Helligåndskirkens underjordiske hvælving. Danske kancelli

havde i sin ordre givet ham valget mellem denne og Frue

kirke.

Den første forandring Thorkelin foretog, var denne at

ombytte egeskabenes skuffer med åbne hylder, at folde per-

gamentsbrevene ud og samle dem i mindre knipper, rense

seglene for deres blår- eller lærredshylster og lægge det hele

i papiromslag. Dette rent mekaniske arbejde lønnede sig for-

såvidt godt, som det i høj grad måtte bidrage til at gøre

disse sager tilgængelige, ligesom de for fremtiden kunde

forudses at ville lide langt mindre ved brugen.

Derefter gik Thorkelin over til at ordne sagerne ved-

kommende rigets forhold til udlandet, den afdeling, som hidtil

var bleven mest forsømt, men synes at have havt hans sær-

lige interesse. Han valgte her den alfabetiske orden, efter

lande og stæder, og begyndte efter at have ordnet sagerne i

disse grupper at registrere hver enkelt efter den kronologiske

orden.

Ved siden af dannede han af tilfældig erhvervede enkelte

stykker en samling, som han kaldte „repertorium reale", de

senere såkaldte „danske samlinger", ordnede efter indholdet i

en alfabetisk række. Den er senere stadig bleven fortsat og

er kommen til at omfatte en stor del dokumenter, som op-

rindelig hidrører fra kollegiei"ne, men ved et eller andet tilfælde

er bleven udrevne af deres naturlige sammenhæng. Men

gehejmearkivet betragtede dengang og længe efter sine egne

samlinger som et selvstændigt hele, der skulde søges ordnet

uden hensyn til andre organiske helheder.

Den samme rent udvortes opfattelse af det ophobede

materiale går gennem alt hvad Thorkelin har sat i værk. En

stor mængde spredte aktstykker samlede han i en kronologisk
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række under navnet „danske kongers historie", ligesom han

af andet dannede en ny topografisk samling („på papir"). I

hans udarbejdelser og oversigter råder den mærkeligste vil-

kårlighed. Den alfabetiske følgerække forekom ham at overgå

alt andet i klar og overskuelig orden og han indførte den

overalt, hvor det lod sig gøre. Der opnåedes derved ganske

vist en tilsyneladende ensartethed og en vis lethed for den

øjeblikkelige benyttelse; men i virkeligheden var dette dog

vundet på bekostning af det dybere og mere indtrængende

studium. Et fuldstændig ensartet materiale, f. ex. enkeltmands

optegnelser, kan til nød ordnes efter bogstavfølgen, men den

brogede blanding af gammelt og nyt, fremmed og hjemligt,

ofifenligt og privat osv. , som indeholdes i et arkiv, der er

opstået langsomt i århundreders løb, lader sig aldrig bringe

ind under noget forud lagt skema. Forsøget vil kun medføre

dette, at den ukyndige vil stanse foran umuligheden af her at

fmde sig til rette, medens arkivaren i hvert enkelt tilfælde

væsenlig vil være nødt til at stole på sin hukommelse og sit

fortrolige kendskab til selve arkivalierne. Det er sikkert netop

ud af sit kendskab til Thorkelin som arkivar at N. M. Petersen,

der kom ind i arkivet kort efter hans død, siger om ham:

„Uden tvivl var det en lærd mand, men mere higende efter

det ydre skin end efter arbejdets indre værd, unøjagtig og

upålidelig" ^).

løvrigt fik Thorkelin, som det var at vente, i sin lange

embedstid ikke så lidet udrettet til en bedre ordning. Han
affattede en ny omfattende registrant i 5 store foliobind —
(den var alt færdig 1810) — , indeholdende alle de gamle

hovedafdelinger af arkivet, såvel indenlandske som udenlandske,

førte frem til samtidens afleveringer. Også de senere oprettede

samlinger gjorde han ikke så lidt for at ordne, hvad enten

det nu var efter tidsfølgen, stedet eller indholdet.

I adskillige år var Thorkelin alene i arkivet. Strax efter

dettes aflevering til ham søgte registrator Weber sin afsked,

da han, som han påstod, kun havde modtaget sit embed i

den forudsætning, at han vilde blive udnævnt til gehejme-

') Literatuihist. V 2, 131.
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arkivar. Kommissionen roste hans dygtighed og iver og an-

befalede hans ansøgning, som bevilgedes således at han beholdt

sin løn indtil anden passende ansættelse. Denne fik han først

8 år efter som revisor i det danske kancelli.

I året 1798 begyndte derpå kancelliråd Peder Jakob

Hygom, en forhenværende landmand, at arbejde i gehejme-

arkivet med afskrivning af diplomer. Han udnævntes dog

først 7 år efter til registrator og stod derpå i denne egenskab

i arkivet til efter Thorkelins død, skønt han i de senere år

på grund af alderdomssvaghed og blindhed slet ikke mødte

eller kunde deltage i noget arbejde. Hans flid som afskriver

roses i anledning af hans afskedigelse; men hans afskrifter er

upålidelige.

For dog at have en medhjælper tilstede, tog Thorkelin i

året 1819 sin søn George Dempster ind i arkivet; han fik 4

år efter ansættelse som kopist, men døde- alt 1826.

Det var flere gange alvorhgt på tale at knytte en dygtig

yngre videnskabsmand til arkivet, men Thorkelin hørte til de

embedsmænd, som helst vilde være ene om æren, selv om
arbejdet skulde lide derved. Således rettede kancelliet under

27. Oktober 1810 efter kongelig ordre det spørgsmål til ham,

om det ikke vilde være rigtigt at ansætte Vedel -Simonsen,

hvis historiske studier var omfattende, ligesom hans begejstring

for fædrelandets minder var levende, i arkivet ; men Thorkelin

frarådede det på det bestemteste. De lærde historikere før

Voss's tid havde intet udrettet for arkivet, sagde han, og på

samme måde vilde det gå enhver historisk forfatter. Voss og

han derimod havde skabt den orden, som fandtes og som nu

var så godt som fuldt færdig. Denne betragtning gentog han

idelig i sine årsberetainger.

Nogle år efter kom han, uden synhg foranledning, med

en forestilling til kancellipræsident Kås (31. Marts 1817), i

hvilken han klagede over sin ringe løn, men iøvrigt anbefalede

at udpege professor Werlauff til fremtidig arkivar. Han roser

hans lærdom, flid og fædrelandske sind, ligesom han forsikrer,

at han er „hermetisk". Denne gang vilde imidlertid kancelliet

ikke indlade sig på noget og først i året 1823 blev der tale

om at beskikke en medhjælper for den nu 70årige Thorkelin.
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Kancelliet foreslog ham tre at vælge imellem, nemlig de to

alt nævnte historikere Vedel Simonsen og Werlauff og den

lærde mytholog Fin Magnussen. Han valgte da den sidste

som „en mand, fri for tidens lyst til at skrive", og fik ved

kongens mellemkomst sin vilje (24. September 1823).

I de sidste år kom Thorkelin ikke mere i arkivet; der

siges, at et fald berøvede ham evnen til at ga; han holdt sig

hjemme, stadig sysselsat med sine registranter, som Magnussen

måtte sende ham skiftevis. Han døde natten mellem 3. og

4. Marts 1829, i sit 77. år, næsten 50 år efter sin første an-

sættelse i gehejmearkivet.

Der kan ingen tvivl være om, at jo de nu nærmest følg-

ende år var langt rigere for arkivets frugtbargøreise end

Thorkelins lange og ensformige styrelse. Fin iMagnussen var

en mand med en langt fyldigere begavelse og en energisk

arbejdslyst og han havde tilmed den lykkelige evne at kunne

og ville knytte udmærket begavede mænd til arkivets tjeneste:

N. M. Petersen, H. Knudsen og Kali Rasmussen.

Fin Magnussen var en lagmandsøn fra Island, født på

den berømte gård Skålholt (1781). Alt som 19års student

havde han henledet sin landsmand Thorkelins opmærksomhed

på sig; hans navn findes tilligemed tre andre unge mænds på

en liste blandt arkivets embedspapirer, uden al tvivl optegnet

i anledning af Thorkelins daværende bestræbelser for at finde

en fast afskriver. Efter at have studeret lovkyndighed i et

par år nedsatte Fin Magnussen sig som sagfører på sin fødeø,

indtil han 1812 brød op til hovedstaden for helt at hengive

sig til granskningen af Nordens oldtid, især dens gudelære og

heltesange. Han blev nu titulær professor og holdt forelæs-

ninger såvel ved universitetet som (fra 1819) ved konst-

akademiet, hvor han søgte at skaffe den tanke indgang, at

Nordens guder egnede sig vel til plastisk fremstilling. Han

udfoldede tillige en rig forfattervirksomhed og udgav fra

1821—26 sine bekendte hovedværker om den ældre Edda og

dens gudelære. Det var tilvisse ikke nogen rig eller dyb ånd,

som lagde sig for dagen i disse lærde værker, men de kan

ikke des mindre siges at være epokegørende både ved den

rigdom af oplysende bemærkninger, som de indeholder, og
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ved den gavnlige modvægt, som de ved deres natmforklaringer

dannede imod den samtidige „historisk -poetiske" opfattelse,

der truede med helt at opgive det historisk-prosaiske grundlag

for vor kundskab om oldtiden.

Thorkelin hørte til de „velyndere", ved hvis hjælp det

var lykkedes Fin Magnussen at genoptage og fuldføre sine

studier i København; han havde selv syslet med et af old-

granskningens vanskeligste punkter og for første gang udgivet

det angelsaxiske heltedigt om Beowulf (1815), der som be-

kendt behandler et olddansk kongesagn. Det var derfor intet

under, at han med sin ulyst til at komme i lag med de egen-

hge historikere foretrak Fin Magnussen, da en ny mand skulde

tages i arkivets tjeneste, og han fik også i ham en trofast

medhjælper. Halvsjette år efter sin ansættelse udnævntes Fin

Magnussen til gehejmearkivar (10. April 1829). Arkivet over-

leveredes til ham i løbet af det følgende halvår (27. April til

7. Oktober) af en deputeret og arkivaren i danske kancelli

(etatsråd Lange og justitsråd Hjorthøj).

Kort efter indgav den 76årige registrator Hygom ansøg-

ning om afsked; han efterfulgtes af Nils Mathias Petersen

(27. Oktober 1830). Denne var dengang en mand på 39 år,

en af samtidens mest lovende videnskabsmænd. Han var en

fynsk husmandsøn ligesom vennen Rasmus Rask, med hvem
han delte den dybe kærlighed og det fortrolige kendskab til

Nordens sprog og oldtid. Fra sit 25. til sit 35. år havde han

været ansat på sin fødeø som lærer ved seminariet på Brahe-

trolleborg, og efter den tid havde han i København i løbet af

3 år løst det udsatte prisspørgsmål om de tre nordiske sprogs

oprindelse og udvikling fra oldsproget. Et årstid havde han

derpå været ansat ved universitetsbibliotheket, hvorfra han nu

gik over til gehejmearkivet. Han fortsatte her sin udmærkede

forfattervirksomhed, udgav den „gammel-nordiske geografi"

(1834), „Danmarks historie i hedenold" (3 bind, 1834—38),

„historiske fortællinger om Islændernes færd hjemme og ude"

(4 bind, 1839—44), samt i forening med Molbech et „udvalg

af danske diplomer og breve" (2 hefter, 1842—43). Desværre

kaldtes han 15 år efter sin ansættelse bort fra arkivet for at

modtage pladsen som extraordinær professor i de nordiske sprog
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(1845). Det var et tab, som ingen kunde erstatte. Vel skal

det med taknemmelighed mindes, hvad han i de følgende år

var for universitetet og literaturen; men ingen vil dog kunne

være i tvivl om, i hvor høj grad denne åndfulde mand med
sit blide, fordringsløse væsen, sin kærlighed til den fædrelandske

videnskab og sin utrættelige flid vilde have egnet sig til efter

statsforandringen 1848 at åbne arkivets skatte for granskningen

og samle de yngre kræfter om sig til fælles arbejde.

Samme dag som N. M. Petersen blev registrator , ansattes

den juridiske kandidat Haldor Einarson fra Island som kopist.

Han afskrev med megen nøjagtighed hele rækken af endnu

ikke afskrevne norske og islandske diplomer, men gik efter

nogle års forløb igen ud af arkivet for at modtage ansættelse

som sysselmand på sin fødeø. Efter ham fulgte (20. Avgust

1835) som kopist den 34årige kand. filos. Hans Knudsen
fra Assens, der i 16 år. til sin død, var en fortrinlig arkiv-

embedsmand. Han havde alt to år tilforn med kancelliets

tilladelse havt adgang til de topografiske- samlinger og som

frugt af disse studier udgivet sit første (og eneste) hefte af

en Danmarks topografi i middelalderen.

Ti år efter forlod N. M. Petersen arkivet og efterfulgtes af

Knudsen som registrator, medens stud. theol. M. N. K. Kali-

Rasmussen ansattes som kopist (18. JuH 1845). Også han

var i forvejen v^ bekendt i arkivet, da han i 8 år havde

havt adgang til det som gæst. Valget af alle disse mænd gør

i høj grad Fin Magnussen ære ; de hører hver i sin retning til

de fortrinligste, som overhoved har været knyttede til arkivet.

Et blik på de arbejder, som blev satte i værk, vil tilfulde

stadfæste dette. Fin Magnussen påtog sig selv at ordne det

uhyre materiale af diplom-afskrifter, som i løbet af et århun-

drede var bleven ophobet. De mangfoldige spredte pakker

blev gennemgåede, stykkerne fordelte i en række • afdelinger

efter de lande, de vedkom, og derefter ordnede efter tidsfølgen.

Dette tilendebragtes i løbet af o år. Endvidere forøgedes

denne samling uafbrudt ved afskrifter af alle ældre pergamenter,

som man traf pa og som endnu slet ikke var afskrevne eller

hvis kopier ikke mere tilfredsstillede. Især foretoges der en

systematisk afskrivning af alle norske og islandske oldbreve.
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Rimeligvis var det dette arbejde, som foranledigede viden-

skabernes selskab til at fatte den beslutning at sætte sig

i spidsen for udgivelsen af et dansk diplomatarium. Der var

alt i 1828 bleven nedsat en kommission til at forberede ud-

givelsen af regester over trykte danske diplomer, og H. Knudsen

var sat i arbejde med at gennemgå hele den trykte literatur

for at opspore alt didhen hørende, men det skred dog i flere

år kun langsomt frem, og nu kom som omtalt den tanke op,

at vi dog først og fremmest trængte til et virkeligt diploma-

tarium, således som det alt i Grams dage var påtænkt. Der

toges derefter fat på udarbejdelsen af en plan til et sådant

foretagende og man skaffede sig kancelliets tilladelse til -at

benytte gehejmearkivets originaler i den nævnte hensigt (22.

Juli 1838^). Men ud over dette synes man ikke at være

kommen for diplomatariets vedkommende, medens derimod

regesterne fra nu af fremmedes med større kraft og begyndte

at udkomme fra året 1843.

Med hensyn til registraturarbejderne begyndte der med

N. M. Petersen en ny periode i arkivet. Thorkelin havde

endnu ganske fortsat i det gamle spor fra de foregående

århundreder, med opregning af enkelte mærkelige dokumenter

og løselig opgivelse af de større knippers indhold efter den

tilfældige påskrift. Petersen derimod gennemarbejdede de

givne samlinger på det omhyggeligste, undersøgte hvert enkelt

aktstykke og angav nøjagtig og udtømmende dets indhold.

Han begyndte med at affatte en fyldig registratur over de

norske og islandske oldbreve, som derefter kopisten afskrev

under hans tilsyn. Dette arbejde, tilligemed en ny registrant

over Ribe bispestols og kapitels breve, varede i 3 år. Der-

efter undersøgte og ordnede han de af Thorkelin dannede

samlinger til rigets indre forfatning (danske samlinger) og

historie (danske konger), et arbejde, som optog ham i alle de

følgende 12 år. Fin Magnussen undlod ikke i hver årsberet-

ning at bevidne sin store anerkendelse af den omhyggelighed

og nøjagtighed, hvormed disse arbejder blev udførte, såvel

som af de sjældne kundskaber og den overlegne dygtighed,

^) (1 Molbech, Videnskabernes selskabs historie, s. 483 ff.
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som N. M. Petersen lagde for dagen i alt hvad der i årenes

løb overdroges ham til besørgelse.

Hans Knudsen sysselsattes med den store topografiske

samling, der ligesom de før nævnte udgjorde en temmelig

broget blanding af alskens aktstykker; han ordnede den og

optog registre over alle de forekommende stednavne til en

fremtidig hovedregistratur. Kun skade, at disse vidtløftige

arbejder anvendtes på samlinger, der kun for en ringe del

havde en selvstændig berettigelse, men hvis hovedmasser

senere ved en rationel ordning af alle statens arkiver nød-

vendigvis måtte vende tilbage til deres oprindelige plads i de

forskellige kollegialarkiver.

Det er en selvfølge, at det fortrinlige personale, som i

disse år fandtes samlet i gehejmearkivet, i høj grad bidrog til

at lette dets benyttelse for udenforstående, og det er vel

endog især herved at det har indlagt sig den største fortjeneste.

Det må da dobbelt beklages, at den daværende regeringsform

og kancelliets ængstelighed for at se netop de historiske for-

hold, som havde størst national betydning i hine år, frem-

dragne for offenligheden , hindrede den fulde frugtbargøreise

af de rige samlinger. Hvad kunde der ikke være udrettet til

oplysning af vore statsretlige forhold, om disse mænd havde

fået pålæg om at sysle med dem frem for alt andet og hjælpe

andre til at gøre det samme!

Ved kongeligt reskript af 15. November 1793 var det store

kongelige bibliothek „erklæret for et offenligt bibliothek", og

det var bestemt, at adgangen til det „skal alle søgnedage stå

aben fra kl. 10 til 12 om formiddagen for enhver der ønsker

at benytte sig deraf" ^ En tilsvarende bestemmelse er aldrig

bleven truffen for noget arkiv her i landet, men i virkeligheden

tilstodes der fra omtrent samme tid af med stadig større libe-

ralitet adgang til gehejmearkivet.

Thorkelin havde i året 1792 fået indrettet et arbejdsrum

i bygningens øverste etage, omtrent svarende til det indtil lcS82

af gehejmearkivarerne benyttede lille ét-fags kontorværelse ^).

M Det var lidt længere, således al kakkelovnen stod indenfor skille-

muren, men kun j^odt halv sa dyitt tVa vinduet.
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Her fandtes der, foruden en ovn og nogle reoler, et bord med
4—5 pladser for arkivets embedsmænd og de besøgende. Fra

først af var det kmi undtagelsesvis at disse pladser var op-

tagne, men efterhånden indfandt der sig flere og flere gæster.

„Danske selskab" havde ifølge sit benådningsbrev adgang til

arkivet for sine medlemmer og benyttede nu igen jævnlig

denne ret til udgivelsen af den nye række af „Danske maga-

sin". Ove Malling, Abraham Kali, Werlauff, Molbech o. a.

kom således uden særlig tilladelse i deres egenskab af selskabs-

medlemmer for at tage afskrifter eller supplere deres studier

af den trykte literatur. Hvem der iøvrigt attråede adgang

måtte henvende sig til det danske kancelli, hvis „ældre hoved-

arkiv" gehejmearkivet betragtedes som. Kancelliet indhentede

da arkivarens erklæring om det indkomne andragende og gav

efter omstændighederne sit samtykke. Dog måtte vedkom-

mende hver gang opgive, hvad han ønskede at gøre sig be-

kendt med, og i begyndelsen forbeholdt kancelliet sig endog

selv af og til at blive underrettet om hvad der ved under-

søgelsen var bleven fremdraget. Således skulde Behrmann

meddele hvad han fandt om Kristian II, Vedel -Simonsen om
Griffenfeld. Senere overlodes det til arkivaren at vejlede og

begrænse undersøgelsen, stadig uden at give nogen uvedkom-

mende lejlighed til at se arkivets registraturer.

I Thorkelins tid indfandt der sig forholdsvis få granskere

og literaturen har ikke ret mange frugter af arkivstudiet at

opvise. Fredrik Munter, Henrik Behrmann, Werlauff og den

utrættelige Kr. Molbech var nogle af de første, som gjorde

brug af gehejmearkivet efter den Suhmske periodes ophør. Derpå

tillodes det ikke færre end tre ansøgere at gøre sig bekendte

med Griffenfelds historie, nemlig Vedel-Simonsen, Hagerup og

Odin Wolf (1807—8). Vedel-Simonsen vedblev i mange år at

være en stadig gæst i arkivet, ligesom han lod afskrive ved

andre; hans forgæves ønske om selv at finde ansættelse i det

er forhen omtalt.

I en del år tillodes det derefter igen, hvad man efter de

bedrøvelige erfaringer i en tidligere tid havde ophørt med,

at udlåne originale aktstykker. Molbech lånte diplomer til

den danske sproghistorie og senere et stort antal af kong
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Kristian IV's breve, skønt kancelliet udtrykkelig havde negtet

sit samtykke dertil (18:22). Kali lånte til udgivelsen af Suhm,

Engelstoft svenske akter, K. Olufsen til finansernes historie,

Ove Malling til >Danske magasin" osv. Dette ophørte dog snart

igen og har neppe påført arkivet noget tab af betydning.

Efter 1820 blev brugen af arkivet almindeligere. Kolderup-

Rosenvinge, H. X.Clausen, Jens Krag Høst, Holger Reedtz,

Gierlew, dr, Michelsen fra Kiel, Kristian Paulsen fra Flensborg,

kaptejn Jahn og præsten Daugård fik i de følgende ti år ad-

gang til det. Det var dog især efter Fin Magnussens tiltrædelse

og N. M. Petersens an.-ættelse som registrator at den fyldigste

benyttelse fandt sted. Her skal kun nævnes de mænd, hvis

studier har sat sig varige mindesmærker i literaturen.

Af Danske må nævnes prof. Jens Møller (Kristian VI's

historie), P. V. Jacobsen (indre forhold i 16. århundrede), kapt.

Garde (flådens historie) , kapt. A. Baggesen (militær geografi),

Bergsøe (landboforhold), prof. Engelstoft (reformationshistorien),

Kolderup-Rosenvinge (herredagsdomme), PaludaiirMuller (Jens

Andersen , Kalmarforeningen osv.) , Mansa (læger og syg-

domme), Worsaae (Estland), Molbech (Ulfeld osv.), kapt.

J. T. Ræder (krigen i Norge 1808—9), Allen (Kristian II osv.),

F. Hammerich (1513— 1060), løjtn. Jahn (danske hjælpetrop-

per), P. W. Becker (16. 17. årh.), Tyge Becker (adel og

herregårde). Jon Sigurdson (Island). Hiibertz (Århus), Ursin

(Viborg), Marckmann (Bornholm), Thårup (Jøderne), Fyhn

(Kolding), Vedel -Simonsen (Odense), kapt. Schrøder (byen

Slesvig) osv.

Af fremmede gæstede^ ikke så få i dette tidsrum arkivet.

Fra Norge kom K. Lange, P. A. Munch og R. Keyser; fra

Sverig: Fryxell, Abraham Gronholm, Rietz, rigsarkivaren Lilje-

gren, rigsantikvaren Llildebrand, Cavallin o. a. ; fra Belgien:

Altniv^yer (Kristian II) osv.

Gehejmearkivet var i den her omhandlede periotk' (17S0 til

1848) voxet betydelig i omfang, men havde dog også lidt store

tab. Allerede Voss havde overført enkelte ting fra det tyske

kancellis arkiv til gehejmearkivet og i Thorkelins lid fortsattes

afleveringerne ikke blot fra dette, men især fra det udenrigske

departement, savel som fra danske kancelli. Dette sidste
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afleverede blandt andet de skånske kancelliregistranter, „registre"

og- .tegneiser'' indtil afståelsen 1660. Ligeledes afleveredes der

gentagne gange fra Kristianborg slot. Anledningen til de større

afleveringer fra kollegierne blev given af Thorkelin, idet han

under 19. Juni 1804 henledede kancelliets opmærksomhed på,

at der
,
i dets arkiv fandtes mangfoldige sager, som efter deres

beskaffenhed hørte hjemme i gehejmearkivet. Heraf tog nemlig

kancelliet anledning til en henvendelse til de andre civile kol-

legier om en almindelig undersøgelse af arkivernes indhold

med det formål for øje at foretage en udvexling af de enkelte

akter, der ikke fandtes hvor de egenlig hørte hjemme. Under

21. Avgust udstedtes der derpå et kongeligt kommissorium for

Thorkelin samt arkivarerne i de to kancellier, det udenlandske

departement og de forenede kamre; der blev også udarbejdet

registraturer til eventuelle udvexlinger, meu de kom ikke til

udførelse; sagen døde atter hen. Fem år efter, da Møsting

var bleven præsident for begge kancellierne, satte Thorkelin

den dog atter i bevægelse for at benytte dette heldige tids-

punkt. Han indgav et memoriale. i hvilket han søgte at

opstille et ideal af et gehejmearkiv („hvad det er bestemt

til"), rigtignok kun et bevis på hans fuldstændige konfusion i

den henseende, så vilkårligt er det både i det hele og alle

enkeltheder 1). Men tanken vandt bifald og blev delvis sat

i værk.

Til det kongelige bibliothek måtte gehejmearkivet gen-

tagne gange aflevere værdifulde samlinger uden at få vederlag

i de arkivalier, som i tidens løb var komne ind i dets hånd-

skriftsamlinger. De formående patroner, som havde titel af

bibliothekets chefer, synes her noget at have misbrugt denne

stilling til at berige den Institution, som de af navn var satte

i spidsen for. Allerede 1784 måtte Voss afstå hvad der ved-

kom det danske ordbogsarbejde lige fra Moths tid, Abildgårds

tegninger af danske monumenter m. m. 1825 afgav Thorkelin

derpå alle Langebeks „excerpter", 303 knipper; breve til

danske konger (Kristian III til Fredrik IV), 20 knipper; breve

og aktstykker til den danske adels historie, 59 knipper, samt

') Tillæ-r m. Ol. (i-2.

1
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håndskrifter og aktstykker til Sverigs historie og forfatning i

det 16. og 17. århundrede. 25 knipper. — Endelig afleveredes

i året 1808 en større samling af løse segl til kommissionen

for oldsagers bevarelse (tilbageleveret med mange forøgelser

1883).

Det største tab var dog det, som arkivet led i henhold

til Stokholmtraktaten af 1. September 1819: afståelsen af de

norske arkivalier til Norge. Der blev herefter i de nærmest

følgende år afleveret en stor mængde sager af alle vore arkiver,

for gehejmearkivets vedkommende til statssekretæren P. K. Holst

(1820) og derpå igen til professor J. Keyser (1822—23). Da
følgen heraf imidlertid blev oprettelsen af et særligt rigsarkiv

i Norge, er der ingen grund for os til at beklage dette tab

eller den mange år efter (1850 f.) foregåede yderligere af-

ståelse af norske sager til broderriget.

Thorkelin kunde efter de foregåede forandringer i arkivets

bestand mod slutningen af sin embedstid gentagne gange

fremsætte den påstand, at det nu var tre gange så stort som

da han overtog det: det var igen i langt højere grad end i

de sidste 100 år bleven et ældre regeringsarkiv. I Fin Mag-

nussens tid erhvervedes der dernæst en række værdifulde

samlinger ude fra. Således optoges 1830 Ove Mallings (stats-

minister og historiografs) talrige papirer, købte af kongen; de

fyldte et stort nyt skab og en stor registrant. 1831—41 leve-

rede det nordiske oldski-iftselskab G store og indholdsrige

samlinger af afskrifter fra de Konigsbergske arkiver, vedkom-

mende Nordens historie i middelalderen og den nyere tid.

på kongelig bekostning besørgede af selskabets medlem, arki-

varen professor Voigt. 1834 fik vi udleveret en del af det rige

„Kristian II's arkiv" i Miinchen, efter at talrige afskrifter alt

forhen var bleven tagne deraf: hovedmassen gik som bekendt

til Kristiania. 1832 afleverede det danske kancelli den ældste

række af sine registranter, de såkaldte „registre og tegneiser

fra alle lande", indtil 1571. 1830 leverede det udenrigske

departement en samling brevskaber, vedkommende diplomatiske

forhandlinger i det 16. og 17. århundrede. Desuden kom der.

som det jævnlig er tilfældet, forskellige større og mindre ^Mvor
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fra private af pergamentsbreve eller nyere aktstykker, samt

endelig en del af kong Fredrik VI's efterladte papirer.

Den plads, som var indrømmet det således stadig voxende

arkiv, var alt for ringe og en udvidelse af det syntes fore-

løbig at være umulig. Som forhen omtalt var de 2/3 af den

øverste hvælving til sin tid gået tabte tilligemed de sønder-

jydske hertugers arkiver, og stuen var senere bleven indrettet

til lejlighed for buddet. Af de tre hvælvinger ind imod kan-

celliet var de to øverste alt 1778—79 bleven tagne i brug af

rentekammeret og den nederste var i året 1842 bleven lagt

til det tilgrænsende danske kancelliarkiv (ligesom i tiden før

1749). Denne hvælving var ligesom den anden i stueetagen

bleven anset for ubrugelig på grund af fugtighed, og den var

derfor bleven brugt til brændeoplag; 1818 var det endvidere

bleven tilladt Thorlacius og Werlauff her at henlægge oplaget

af Snorres kongesagaer og endnu senere havde buddet fået

lov til at bruge den som pulterkammer. Alt dette blev nu

ryddet til side og døren ind imod kancellibygningen genåbnet,

medens den fra hvælvingen ud til gangen blev tilmuret. Ad-

gangen til arkivet endelig, som i mange år gik igennem kan-

cellibygningen og rentekammerets arkivhvælvinger, senere ad

arkivtrappen, var så godt som helt mørk og vanskelig frem-

kommelig.

Sådanne var gehejmearkivets ydre og indre vilkår, da

Fin Magnussen afgik ved døden, juleaften 1847, 4 uger før

kong Kristian VIII. Før hans efterfølger tiltrådte, var der

foregået en fuldstændig omvæltning i alle offenlige forhold,

den gamle tid var gået i graven. Der skulde nu komme en

menneskealder med gæring og uklare rørelser på mangfoldige

omrader, også for statens arkiver.
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III. Regeringskollegiernes arkiver 1730—1848.

I det danske kancelli var besørgelsen af de egenlige

arkivforretninger , som vi har set, overladt til de to kancelli-

forvaltere, eller måske rettere til den ældste af dem^). Efter

kancellibygningens inventar af året 1743 (Tillæg nr. 55) havde

de to forvaltere hver et 2-fags værelse på 1. sal iid til gården;

imellem dem var der et stort 3-fags „brevkammer". Det

egenljge arkiv fandtes derimod i stuehvælvingen nærmest

gehejmearkivet , indtil 1749 i forbindelse med dettes nederste

hvælving i provianthuset.

Der foregik i året 1736, ved bestallinger af :24. Februar,

en fuldstændig omdannelse af arkivets styrelse, idet sekretæren

i kancelliet Jens Severin Wartberg, assessor i højesteret, ud-

nævntes til arkivsekretær og til samtidig at have tilsyn med

justitskassen. I løn herfor fik han en fuld lod i kancelliets

sportler, medens han hidtil havde måttet nøjes med en halv.

Skønt der intet udtrykkelig er overleveret om anledningen til

denne forandring, sa er det dog ikke vanskeligt at slutte sig

til den. Kancelliforvalterne kunde ikke godt som regel føre

et virksomt tilsyn med arkivet, der lå udenfor deres inter-

esse, og hvis man kan tro den iøvrigt ofte upålidelige stats-

kalender fra hine år, brugtes samme Wartberg alt forhen ved

arkivet. Nu gav jusitskassens oprettelse (fra 1. Marts 1736,

efter forordning af 23. December 1735) en naturlig anledning

til at forretningerne ved den og i arkivet pålagdes en bestemt

mand, som fik den nødvendige medhjæl[) til deres bestridelse.

Samtidig med Wartbergs udnævnelse til arkivsekretær be-

skikkedes nemlig tre „kancellister og registratorer", af hvilke

den ene, Henrik Villumsen, særlig skulde gå arkivsekretæren

til hånde i arkivet, medens de to andre henholdsvis skulde

assistere ved justitskassen og med „at give supplikanterne

besked om de kongelige resolutioner, selv om deres andrag-

ende afslås". Dog skulde de alle tre hjælpes ad i hverandres

forfald. Disse registratorer skiftede hurtig, idet det synes at

') I de første statskalendere nævnes i alle tilf';»*l(le N. Franrk alene som

arkivar.
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være bleven en gennemgangspost for vordende sekretærer;

justitskassen gik derimod kort efter over til rentekammerets

styrelse.

AVartberg blev i året 1739 Andreas Højers efterfølger som

generalprokm'ør , men vedblev ikke des mindre at stå opført

som arkivsekretær; han havde fra nu af en stadig medhjælper

i sin registrator JensAgård, der vedblev at stå i arkivet efter

at være bleven sekretær og vistnok derfor et par år efter fik

tilstået en løn af 100 rdl. af justitskassen. Han fulgte - efter

Wartbergsdød 1749 uden særlig udnævnelse som arkivsekretær;

selv døde han 10 år efter, den 30. Juni 1759.

Jens Agards død gav atter anledning til en forandring i

arkivets styrelse. I gehejme-konsejlet på Frederiksberg den

6. Juli næstefter siges der, at kancelliets „maitre des requétes"

Bolle Villum Lyxdorf „påtog sig arkivet som. arkivarius",

medens sekretær Jens Brok udnævntes til arkivsekretær. I

bestallingen af 13. Juli pålægges det dernæst arkivaren „at

anføre arkivsekretæren til de ved arkivet forefaldende forret-

ninger, såsom han ikke uden overlæg og rådførsel med (ham)

må foretage sig nogen ny forandring". Det tilføjes iøvrigt, at

oversekretæren nu som forhen er den egenlige overordnede i

alt hvad der vedkommer arkivet: „om du med tiden skulde

finde", hedder det, „at der behøvedes en eller anden nyttig

indretning ved bemeldte arkiv ,^ til at bringe papirerne i bedre

orden og des hastigere at kunne få den fornødne oplysning i

forefaldende tilfælde, haver du sligt vores obersekretær i vores

d. k. at forestille og derpå hans approbation først at ind-

hente". Således stod det indtil Struensees tid.

I det ny oprettede og ordnede tyske kancelliarkiv var

efter Rostgårds tid oversekretæren Franz v. Hagen „gehejme-

arkivar". Han afløstes den 27. Maj 1735 som oversekretær af

Schulin, der fra nu af i statskalenderen nævnes som arkivar.

I virkeligheden styredes arkivet imidlertid, ligesom samtidig i

det danske kancelli, ved arkivsekretærer.

Der havde, siden arbejdet, med „det nye arkiv" begyndte,

stadig været to lønnede arkivsekretærer, ofte endda en over-

komplet. Således var Kristian Sigfrid Kofod bleven udnævnt

til sekretær 172G ved siden af Lohmann og Bergau; først
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efter dennes død 1731 fik han løn. Året efter var Lohmann

bleven sendt til Gottorp, hvor han forblev til sin død, uden

at hans plads igen blev besat. Derimod udnævntes der efter

Hagens afgang en registrator (13. November 1735) til at op-

arbejde den forsømte registratur, ligesom der i de følgende år

stadig ses at have været en volontær i arkivet; det begyndte

at blive en forskole for sekretærer.

Kofod døde 1745 og afløstes af Kristian Rudolf Scharffen-

berg. en mand som må nævnes blandt kancellibygningens

veteraner. Han var 1720 kommen ind i det tyske kancelli

som volontær, blev 1730 kancellist, fra 1732 med 100 rdl.

løn, 1737 sekretær. Han var arkivsekretær fra 1745 til

kancelliets opløsning i Struensees tid og fulgte da med det

udenlandske departement som dets første arkivar. Han døde

i slutningen af 1782, 62 år efter at være kommen ind i

kancelliet.

Som vidnesbyrd om hans virksomhed i arkivet opbevares

endnu et ^repertorium archivi" i pergamentsbind, indeholdende

en alfabetisk vejledning for det tyske kancelli, deri både de

udenlandske og indenlandske sager. Det synes at være affattet

ved år 1760.

Ved denne tid optoges endvidere en mand i arkivet, som

fik en fremragende betydning i vore arkivers historie og som

alt er omtalt: K. E. Voss. Han fik bestalling som sekre-

tær den 16. Maj 1760 og nævnes i det følgende år i

arkivet, hvor lian beholdt sin plads ved siden af Scharffenberg

indtil 1771: efter udskillelsen af de udenlandske sager blev

han arkivar i kancelliet. Hans omfattende studier og arbejder

som sådan er alt forhen omtalte; han extraherede og samlede

på dette område mere end nogen anden før eller efter ham

på langt nær har kunnet overkomme.

Ved siden af kancellierne i København må nævnes

regeringskancelliet på Gottorp, den såkaldte overret.

Den var oprettet kort efter okkupationen og holdtes indtil

1720 i et privat hus, derefter på selve slottet: regerings-

kancelliet i Gliikstadt indskrænkedes fra den tid af til Holsten.

Overretten havde fra først af kun én sekretær, der da tillige

var arkivar, ligesom han var landretsnotarius. Det varede
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dog ikke længe, før man fik en „overtallig sekretær" (super-

niunerarius), og efter den ny instrux af :26. Januar 1756 blev

denne kaldet anden sekretær. Fra samme tid knyttedes stil-

lingen som arkivar til dette embed. Det lå' dog i sagens

natur, at der ikke endnu på dette sted kunde være store

samlinger af arkivalier, da alt det ældre, som man ikke lige-

frem havde brug for på Gottorp, blev i Gliikstadt.

Dette sidste regeringsarkiv vil der iøvrigt ikke her mere
være nogen grund til at dvæle ved, efter at Slesvig var udskilt

fra forbindelsen med Holsten, lige så lidt som de tilsvarende

arkiver i Norge eller i Oldenburg her kan komme i betragtning.

Embedet som arkivar i rentekammeret var i årene

1733—71 forenet med det som justitssekretær i kammerretten.

Det beklædtes af Jokum Rikard Paulli (1734—59), Holbergs

bekendte medbejler i den konst at skrive danske skuespil, og

Fredrik Kristian Sevel (1759—71), generalavditør ved flåden,

der alt 1746 var bleven fuldmægtig i justitskontoret, med for-

pligtelse til at assistere ved arkivforretningerne. Der var des-

uden, som foran meddelt, normeret en særlig fuldmægtig i

arkivkontoret, og arkivaren holdt endvidere en privat skriver

til hjælp ved sine forretninger. Men selv for dette forholdsvis

store personale blev det vanskeligt at overkomme ordningen

af ældre sager, og i året 1747 tilforordnedes derfor endvidere

kammersekretæren Kristian Mørch til at deltage i oparbejdelsen

af de uordnede brevskaber. Kammeret fordelte selv ved ordre

af 9. Åvgust 1748 dette arbejde mellem de 4 medhjælpere

under arkivarens, tilsyn, og da i alle tilfælde et par af dem
var særdeles flinke mænd, må det vistnok antages, at den

attråede orden derved fuldstændig opnåedes. At den derimod

skulde have holdt sig synderlig længe, kan neppe antages,

eftersom talrige andre forretninger og vigtigere interesser

bortdrog arkivarernes opmærksomhed fra denne side af deres

virksomhed.

Forsvarsvæsenets centraladministration var

under de første enevoldskonger undergået en hel række for-

andringer. Det i 1660 dannede krigskollegium og det 5 år

ældre admiralitet var bleven indrettede i en særlig bygning
ved Holmens kirke, men i den skånske krig udskiltes fra dem
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alle forretninger vedkommende hærens, flådens og fæstninger-

nes forsj-ning og henlagdes under et general -kommissariat.

Dette vedblev at bestå i mange år, snart som fælles for de

to etater, snart delt i to, medens krigskoUegiet afløstes af et

krigskancelli, som fik sit sæde på slottet.

Kong Fredrik IV byggede, som forhen omtalt, i årene

1704—9 et nyt og monumentalt hus for admiralitetet og land-

etatens general-kommissariat nord for Holmens kirke; der var

her lokale til arkivet i en del af stueetagen, ligesom i den

senere i samme stil opførte kancellibygning. Søetatens kom-

missariat havde lokale på Gammelholm, krigskancelliet flyttede

1721 fra Københavns slot til kancellibygningen. Som det vil

mindes havde man her tænkt på at anbringe ikke blot dettes

eget, men også de to kommissariaters arkiver, nemlig i de to

halvdele af hvælvingen syd for porten; men dette måtte op-

gives på grund af rentekammerarkivets omfang. I virkelig-

heden fik altså kun krigskanceUiet plads til sit arkiv, i den

halve hvælving ud til gaden, der havde været bestemt til

landetatens kommissafiat.

Krigskancelliet havde siden den skånske krig havt lokale

på slottet. Det omtales her med nogle få værelser, i hvilke

bl. a. dets protokoller og brevskaber havde deres plads. Efter

at det nu var flyttet ind i kancellibygningen og havde fået

sine arkivalier anbragte i hvælvingen under kontorerne, føltes

snart trangen til en egen arkivar, og under 29. Marts 1723

udnævntes hertil kopisten Simon Hansen Schmidt, der i mange

år havde tjent dels i kancelliet, dels i felten i den store krig.

Han efterfulgtes 10 år efter af Henrik Wegner, som hidtil

havde været sin gamle moders fuldmægtig i postmestertjenesten

i Århus, og han igen i året 1741 af kancellisten Kristian

Helt. Dennes eftermand Hans Scavenius oplevede oprettelsen

af et general-krigs-direktorium, 1763, ved en forening af krigs-

kancelliet med ^kommissariatet; men arkiverne vedblev ikke

des mindre i mange år at være særskilte; kancelliet kaldtes fra

nu af depechekontor (med kommandosager osv.) i krig.s-

direktoriet eller, som det senere hed, „generalitets- og kommis-

sariats-kollegiet".

Landetatens oreneral-kominissaria 1 havde iieinliu
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ligeledes fået en særlig arkivar, eller registrator som han her

kaldtes, ved kongeligt reskript af 1. September 17:27. Det var

foreslået at ansætte to registratorer, en i det danske og en i

det tyske sprog, med forpligtelse til at affatte relationer og

forestillinger til kongen ; men kun den ene bevilgedes, og valget

faldt på kopisten Markus Pahl, som i 16 år havde tjent i

kommissariatsbetjent Wodroffs (tyske) kontor ; han var kommen
her til landet med de fra østrigsk tjeneste kjemkomne hjælpe-

tropper.
*

I året 1741 flyttedes derpå kommissariatet hen i den

efter dronning Anna Sofie til kongen hjemfaldne gård bag

børsen; det kom her til at indtage forhuset, medens general-

postamtet og kommerce-kollegiet indrettedes i den samtidig

forlængede sidebygning over imod provianthuset. Kommis-

sariatets arkiv indtog her en større sal i stueetagen, til dennes

nordlige ydervæg, og umiddelbart udenfor denne sal fik bog-

holderkontoret sin plads. I dette blev dernæst Markus Pahl

kontorchef samtidig med at han beholdt stillingen som regi-

strator. Dette forhold førte imidlertid til en mislighed, som

arkivet for lang tid kom til at føle følgerne af. En vis Hans

Ptandrop, som i mange år havde tjent i bogholderkontoret

som „dreng" eller „skriverkarl", men var noget forfalden, gav

sig nemlig til af den store samling at sælge papir til urte-

kræmmerne, først i mindre partier, senere i sækkevis, i løbet

af en 3—4 år ialt henved 7000 pund. Det var især gået ud

over de indkomne breve og mønsterruller. Da sagen blev

opdaget, arresteredes forbryderen og den vidtløftige under-

søgelse endte med, at han fik tyvsmærke og blev indsat i

kastellet til strafarbejde på livstid (1754). Henved 800 pund

af papiret lykkedes det at få tilbage til arkivet. Dette uheld

gjorde Pahl ked af bestillingen og et par år efter udnævntes

kancellisten i hans kontor Oluf Bagge til tillige at være arkivar.

De to bestillinger vedblev derpå fremdeles at være forenede

indtil året 1789, da kollegiet forenede de to arkivarembeder,

medens vdog selve arkiverne forblev som de var.

Hvad landetaten havde opnået for sine arkiver under

Frwlrik IV, det opnåede søetaten under hans efterfølger, der

jo i det hele fremmede flådens tarv i alle retninger. Den 27.
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Maj 1735 resolvede Kristian VI på søetatens kommissariats

forestilling, at der måtte oprettes et brevkammer ved kollegiet.

Der fandtes nemlig både i et særligt værelse og rundt omkring

i alle kontorerne, både i kommissariatet og ellers på Holmen,

en mængde protokoller og breve fra de sidste 70—80 år, som

nu henlå uden nytte. Tog man sig ikke af dem nu, vilde de

snart gå til grunde ligesom alle efterretninger fra Kristian IV's

tid, som man nu vilde have sat pris på, om de havde været

opbevarede. Ingen kunde nu finde rede i hvad der var og

man savnede ofte de nødvendigste oplysningei^. Kongen bifaldt

den tanke at få oprettet et brevkammer, ja fandt det „højst

nødvendigt". Strax efter udnævntes Nils Børresen til regi-

strator ved dette brevkammer, som det blev pålagt ham
snarest muligt at oprette. Han havde i 13 år tjent forskjellige

kongelige regnskabsbetjente, så han kunde forudsættes at være

kendt med de fleste af den slags arkivalier, som her vilde kunne

samles. Den IG. xlvgust fik han sin instrux, som pålagde ham
at samle, ordne, mærke og registrere alt hvad han kunde

overkomme af protokoller og sager, samt lejlighedsvis at gøre

sig bekendt med arkivaliernes indhold, så man i påkommende

tilfælde kunde henvende sig til ham om oplysninger.

I året 1737 approberede kongen en plan til opførelsen af

en stor hovedmagasinbygning langs Holmens kanal, den lange

gule bygning, som fandtes der indtil Gammelholms omdannelse

1865. Den skulde opføres i to fløje med en pavillon i midten;

den ene, op imod gethuset ved Kongens nytorv, blev bygget

i de to følgende år. Da i foraret 1738 de oprettede kon-

trakter forelagdes kongen, foreslog generalkommissariatet at

give den påtænkte pavillon en stadseligere form, med 5 fag

vinduer; dette tiltrådte kongen ved resolution af IG. Maj: „og

bevilge vi tillige allernådigst, at dens underste etage til sø-

etatens arkiv må apteres og med gevælfter forsynes". Disse

hvælvinger er som bekendt endnu bevarede i studenter-

foreningens bygning. Året efter (8. Maj 1739) bevilgedes det

endvidere at sætte en tredje etage på pavillonen til brug for

de påtænkte forelæsninger for søofficerer og kadetter og til de

nødvendige instrumenter. Ligeledes bestemtes det at sætte et

spir med en Neptunstøtte ovenpå bygningen. Kort efter førtes
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den samling af skibsmodeller, som fandtes i konstkammeret,

til pavillonens anden etage. Et par år efter (1741) skulde

derpå den sydvestlige fløj af hovedmagasinet opføres, og i den

anledning måtte kommissariatet fraflytte sit her beliggende

hus og flytte ind i admiralitetets gård ved Holmens kirke, der

ved denne lejlighed, som foran bemærket, fraflyttedes af land-

etatens kommissariat.

Imidlertid havde også admiralitetet fået sit arkiv og en

arkivar. Exemplet fra de andre militære kollegier smittede og

den 28. Marts 1738 udnævntes protokolføreren ved søkrigs-

retten Hans. Jørgensen til arkivar, „for at holde den fornødne

orden og være den som vidste besked, når admiralitets-

sekretæren skiftede".

Under 26. November 1746 forenedes de to kollegier for

flåden til et „admiralitets- og general-kommissariats-kollegium",

men de to arkiver bevaredes dog fremdeles med henholdsvis

en arkivar og en registrator. Arkivalierne havde alle deres

plads i hovedmagasinets pavillon og udvidedes her i tidens

løb således, at foruden den hvælvede stue også første sal toges

i brug til dem. —
Vi har således fulgt kollegierne, både de civile og de

militære, indtil den omvæltning i administrationen, som knyt-

tede sig til Struensees ministerium; der fandtes ved den

tid ialt 7 arkiver, deraf de 3 civile, alle hidrørende fra en

ældre tid, og 4 militære, af en forholdsvis nyere oprindelse.

Struensees omdannelser begyndte med en adskillelse af

det tyske kancellis tvende uensartede departementer; den 24.

December 1770 oprettedes „departementet for de udenlandske

affærer" som et særligt kollegium. Ud på foråret gaves der

nye instruktioner for flere af de ældre kollegier og i for-

sommeren oprettedes der et fmanskoUegium og tre sideordnede

kamre, ligesom også en række domstole samledes til en hof-

og stadsret. Herved fremkaldtes der en række forandringer i

arkivforholdene.

Det tyske kancelli havde havt en arkivsekretær (Scliarffen-

berg) med en anden kancellisekretær (Voss) til medhjælper;

ved instruktionen af 17. April bestemtes det nu, at der skulde

oprettes et arkivkontor med en arkivar og en registrator.
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Denne sidste skulde under arkivarens tilsyn indføre de konge-

lige expeditioner i de to rækker registranter (her kaldte patenter

og reskripter). Til arkivar udnævntes K. E. Voss, medens K. R.

Scharffenberg, som omtalt, var bleven arkivar i departementet

for de udenlandske affærer.

Hvad arkivhvælvingen angår, da deltes den ved en skille-

mur i to dele, således at .departementet" tik den inderste

halvdel, ved siden af porten. Tyske kancelli fik derimod en

udvidelse derved at hofrettens arkiv flyttedes bort fra byg-

ningen — til hof- og stadsrettens hus — , hvorefter dets lokale

optoges i kancelliets.

Danske kancelli fik sin nye instrux den 20. April. Der

bestemtes i denne, at der skulde oprettes et særligt arkiv-

kontor med en arkivar, en registrator og en kopist. Deres

forretninger skulde fordeles- som i tyske kancelli, kun at der

her på grund af forretningernes større mængde var tillagt en

kopist, hvorimod registrator atter skulde være forpligtet til at

gå arkivaren tilhånde. Et par år efter blev det endog nød-

vendigt midlertidig at ansætte to kopister til for at oparbejde

den i 15 år forsømte registratur. Arkivar blev justitsråd Hans

Borch, der dog endnu samme år afløstes af den mangeårige

arkivsekretær Jens Brok. Registrator blev Hans Knudsen,

senere Broks efterfølger som arkivar.

Den fuldkomnere organisation og forøgede betydning, som

Struensee agtede at give arkiverne, ligger alt tydeligt for dagen

i disse forholdsregler; idet der oprettedes særlige kontorer og

idet registraturarbejdet henlagdes under arkivarernes tilsyn,

var der givet en forøget garanti for den fremtidige orden.

Samtidig ophævedes det forældede kancelliforvalterembede i

det danske kancelli, og den forældede fiktion om oversekre-

tærens (udenrigsministerens) umiddelbare tilsyn med arkivet i

det tyske faldt bort.

Endnu klarere fremtræder det dog ved kanmiervæsenets

ordning, hvad Struensee og hans hjælpere attråede. Den 29.

Maj 1771 oprettedes der et finanskollegium, bestående af 4

deputerede, hver med sit departement, og den (>. Juni om-

dannedes de to da bestående kamre (rentekanmieret og det

deraf i året 17()0 udskilte general -toldkammer) til tre side-

8
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ordnede, efter landsdelene: et dansk, et norsk og et tysk

kammer. De underordnedes fmanskollegiet , som ligeledes

absorberede kommercekollegiet
,

general -landvæsenskommis-

sionen og talrige sager fra kancellierne såvel som fra kongens

partikulærkammer.

I hvert af de tre kamre blev der nu oprettet et arkiv-

kontor med en arkivsekretær og en registrator. Meningen var

dog den, at dette kontor skulde træde istedenfor det ældre

kammerkancelli (sekretariat); her skulde alle indkomne sager

modtages, bogføres og fordeles til kontorerne, ligesom de ud-

gående expeditioner her skulde registreres i). Om denne for-

andring siges der i en samtidig (dengang utrykt) afhandling,

at den vel nok vil koste det 3 (måske 4— 5) dobbelte imod

før, men også vil gøre sin fulde nytte ved den orden, som
nu kan tilvejebringes. Der foreslås derfor, at der til embeds-

mænd i dette fag skal vælges folk, hvis hovedstudium fører

det med sig at klassificere, såsom botanikere, entymologer,

landmålere osv. ^).

De mænd, som valgtes til at indvie den nye ordning, var

for det danske kammers vedkommende justitsråd K. F. Hansen,

forhen toldkæmrer ved Øresunds told, for det norske kancelli-

råd Otto Fredrik Muller, den senere bekendte naturforsker,

og for det tyske dr. juris A. A. F. Hennings, senere bekendt som
frugtbar tysk forfatter.

Også ved fmanskollegiet havde Struensee i sinde at ind-

rette et arkivkontor, men det kom ikke til udførelse. I de

reglementer, som han lod kongen stadfæste et par dage før

sit fald, var der således for civiletaten (foruden landmålings-

konduktøren) ialt normeret 8 selvstændige arkivarer eller arkiv-

sekretærer, af hvilke de 4 skulde have 500, de 4 endog 600 rdl.

hver (1600 og 1920 kroner), nemlig for gehejmearkivet (som

efter kabinetsordre af 18. December 1771 sorterede umiddel-

bart under kabinettet^), de to kancelliers, det udenlandske

departements, samt fmans-kollegiets og de tre kammerarkiver.

^) Tillæg nr. 59,

'') Urkunden und Materialien I 534.

3) Tillæg nr. 00.
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Det var en selvfølge, at den senere reaktion også tildels

traf dette forhold. De to kancellier og det udenlandske de-

partement beholdt dog deres arkivkontorer uforandrede med
det samme personale og den samme instrux, kammervæsenet

omdannedes derimod aldeles og der oprettedes atter et enkelt

arkiv, som fra nu af kaldtes „kamrenes forenede arkiv". Det

var fælles for de fire nye kollegier: finanskollegiet, rentekam-

meret, general-toldkammeret og bjergværksko] legiet. Kommerce-

kollegiet beholdt derimod sit lille arkiv for sig selv og lod det

holde i god orden af en af sine funktionærer. Landmålings-

arkivet endelig, under den udmærkede kårttegner, senere astro-

nomiske professor Thomas Bugge gik upåvirket og uforandret

gennem den hele regeringskrisis.

Hvad de militære etater angår, da havde admiralitets- og

kommissariatskollegiet alt under 28. Marts 1771 fået sin ene

arkivarpost reduceret, således at det hele kollegium nøjedes

med ét arkiv og én arkivar. Det samme blev derimod for

generalitets- og kommissariatskollegiet først tilfældet fra 1789,

da arkivaren ved .departementskontorerne" (det forrige kom-

missariat) S. O. Bagge fik sin afsked på grund af alder, hvor-

efter Albert Rehfeldt, der var arkivar i depechekontoret og

sportelkasserer, under 23. December ved kollegiets forandring

blev chef for det da oprettede .arkiv-, registrator- og kasserer-

kontor" .

Samme bestand — 5 civile og 2 militære — beholdt

arkiverne derpå uforandret, sålænge kollegialregeringen varede.

Det er dog en selvfølge, at ikke de ansatte arkivarers fulde

arbejdski-aft kom arkiverne til gode; mange andre forretninger,

snart den ene snart den anden, kombineredes tværtimod som

oftest med den at holde orden på disse. Forsåvidt som det var

en mere selvstændig stilling, som i kancelliet og rentekammeret,

så blev den væsenlig betragtet som en retrætepost for embeds-

mænd, der gjorde dårlig fyldest i kollegiet og som man derfor

skaffede af vejen på en lempelig måde ved at lade dem tage

arkivet. På den anden side betragtedes det at gøre tjeneste

i arkivet som volontæ^r som en gavnlig forberedelse til don

L'genlige kontortjeneste og blev i danske kancelli endog en

regelmæssig gennemgangsform for alle. Sjælden eller aldrig

s*
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toges der hensyn til arkivernes værd for historien, i alle til-

fælde kom det ikke til at få indflydelse på valget af arkivarer.

Kun i det tyske kancelli forekommer der i dette tidsrum

mænd , som havde literær fortjeneste , foruden Voss også den

historiske forfatter Behrmann (1815—29), forhen overlærer i

Roskilde, og i overretten på Gottorp havde man F. L. v. Eggers,

udgiveren af corpus statutorum Slesvicensium (1791— 1812).

Derimod var man ingenlunde karrig med at give viden-

skabsmænd og andre granskere adgang til arkiverne for selv

at anstille eftersøgninger i dem. Vi træffer her tildels de

samme navne som i gehejmearkivet , tildels specialister i og

udenfor embedsetaten. Men lejligheden til at bruge. arkiverne

var selvfølgelig ikke den bedste og det måtte komme til at

bero på vedkommendes sociale stilling eller personlige forhold,

om han kimde få noget virkeligt udbytte af den opnåede til-

ladelse. Uden idetmindste nogle forudsætninger i den hen-

seende faldt det vel heller neppe nogen ind at søge adgang.

Det er alt store ting, når vi i dette tidsrum, og mærke-

ligt nok næsten samtidig, ser arkivernes indre orden og over-

skuelighed blive opstillet som formål for extraordinære og

tildels temmelig omfattende arbejder. Måske er samtidigheden

tilfældig, men det er dog også muligt, at stødet til den hele

bestræbelse er kommen fra en enkelt side og så har forplantet

sig videre omkring.

Efter at K. E. Voss i en fremrykket alder 1780 tillige var

bleven gehejmearkivar , synes han, som rimeligt, at have far-

sømt sit ældre arkiv i det tyske kancelli. En del år efter,

1787, blev kopisten Peter v. Sixtel ansat som assistent i hans

kontor, og han begyndte strax efter en række ordningsarbejder,

som i alt tog ikke mindre end 7 år, skønt han havde både

en registrator og en skriver til hjælp. Han fulgte efter Voss

som arkivar (1791), men forlod atter kontoret 4 år efter for

at rykke op til expeditionssekretær. Senere synes den gode

orden , hvis grundlag var en systematisk fordeling af sagerne

efter indhold med en gennemgående tidsgrænse ved 1730 at

have været overholdt i dette ikke meget omfangrige arkiv.

Fra tyske kancelli forplantede ordningsarbejderne sig til

det beslægtede kollegium på Gottorp. Ved overretten var
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der i Struensees tid indtrådt den forandring, at den efter den

nye ordning (af 24. Juli 1771) ansatte tredjesekretær fik over-

draget arkivet, en bestemmelse, som tydeligt viser dettes

underordnede plads. Forholdet var da også i virkeligheden

dette, at en fra først af privat skriver, senere kancellist Vollert

Matzen, alt fra år 17G0 af under de skiftende sekretærer havde

styret med det, indtil han i året 1783 ved kongelig resolution

fik det overdraget som fjerde sekretær. Det viste sig dog ved

hans død 1788 at være i en uhjælpelig uorden, så hans efter-

følger end ikke forsøgte på ved siden af sine mange andre

forretninger at hitte rede i det: enhver måtte selv hjælpe sig

til rette og fmde hvad han havde brug for. Følgen heraf var

en utilbørlig forhaling af sagerne, retsforhandlingerne kunde

ikke fremmes på grund af den , usigelige forvirring" i arkivet.

I året 1790 henvendte overretten sig da til kancelliet med

bøn om at få en særlig arkivar ansat, men først efter Voss's

død kunde der skaffes penge til det/ Ved kongelig resolution

af 1. April 1791 beskikkedes avskultanten Fred. L. v. Eggers til

at bringe orden tilveje og dette opnåedes da også i løbet af

nogle år. Han begyndte kort efter i forening med K. L. Brok-

dorf at udgive samlingen af de slesvigske særretter (for stæder

og landskaber) og syslede i det hele med arkivet af interesse.

Han beholdt derfor også arkivarposten efter at være bleven

råd i retten (1797) og nævnes i den indtil sin død 1812.

Derefter gik bestillingen igen over til en af sekretærerne.

I rentekammeret gav arkivaren Jonas Broagers død

(2. Jan. 1790) anledning til at den i arkivet herskende uorden

blev påtalt. Allerede et par dage efter skrev rentekammeret

til general-toldkammeret, at det vilde være nødvendigt at råde

bod på dette onde og få et bestemt forslag til at oparbejde

det forsømte. Der udnævntes foreløbig ingen ny arkivar, men

de to kamre nedsatte en kommission på 5 medlemmer til at

tage sagen under overvejelse. Der fremkom ved denne lejlig-

hed en del ret karakteristiske oplysninger om arkivets tilstand,

der ingenlunde var så slet, som man kunde have formodet

efter de extraordinære foranstaltninger. Den ene hvælving

(Plan II Hl-. 7) brugtes, foruden til landmålingsarkiv, til alle de

ældre regnskaber, indtil zahlkanmierets oprettelse ir)S(). Don
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kaldes derefter endnu den dag idag for ,.gamle arkiv". I den

store hvaehing under rentekammeret og i den ud til slots-

pladsen (nr. 8 og 2) var de to kamres regnskaber efter 1680 og

samtlige expeditionssager fordelte, således at alt hvad der ved-

kom institutioner i København såvel som Øresundstolden gemtes

i den sidst nævnte. De to hvælvinger i gehejmearkivbygningen,

de såkaldte assistensarkiver, som kammeret havde erhvervet i

året 1778, optoges dels (den nederste) af de fra Holsten og

andre tyske lande leverede arkiver (Kiel, Oldenburg, Bremen,

Pommern osv.), dels (den øverste) af alle journaler og journal-

sager. Loftet over den i året 1780 mellem generalkommis-

sariatets gård og kancelliet opførte forbindelsesbygning , der

optoges af kommercekoUegiet, var bestemt til arkiv for dette,

men gav iøvrigt plads for forskellige andre sager.

Efter et års undersøgelser og forhandlinger med registra-

toren Horn afgav kommissionen under 7. April 1791 sin ind-

beretning og sine forslag. Man havde helt igennem lagt

modsætningen mellem regnskaberne og de egenlige expeditions-

sager til grund for undersøgelsen. De første var i det hele i

god orden og kunde let bringes fuldstændig å jour, dem

skænkede også Horn den største interesse. Sagerne fandtes

derimod spredte, uordnede og uregistrerede; den afdøde

arkivar havde vel fået en registrant indrettet, men han var

ikke kommen så vidt at få begyndt på at udfylde den. I løbet

af det sidste år var det hele dog nu arbejdet op i en tålehg

tilstand, akterne var ordnede og pakkerne forsynede med skilte;

det vilde nu kunne bringes videre af det normale personale.

Forslaget til en ny ordning gik ud på, at der foreløbig

skulde være to registratorer eller arkivsekretærer under en

overordnet embedsmands ledelse, senere en arkivar med to

fuldmægtige. Hver af disse skulde da have sin afdeling, den

ene regnskaberne, den anden sagerne. Disse sidste skulde

samles i slotspladsarkivet som det lyseste og ordnes efter

kontorer, hine vilde kunne fylde alle de andre lokaler. Hvad

særlig det gamle arkiv angik, da havde landmålingsarkivaren

Morville beklaget sig for kommissionen over det fællesskab,

som fandt sted mellem hans og det indenfor liggende arkiv,

og det foresloges derfor, at der her skulde samles alt hvad
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der vedkoTn landmålingen fra ældre tid, tillige med de ældste

„ubrugelige'* regnskaber. Han vilde da enten selv være arkivar

ved denne hele afdeling eller det skulde kun tære kammer-

arkivaren personlig tilladt at gå ind til disse sager.

Ved kongelig resolution af 24. Avgust billigedes i det hele

disse forslag og den kommitterede, kanmiersekretær Peter

Vorndran blev indtil videre sat i spidsen for arkivet med to

registratorer. Nogle år efter ophørte han at være kammer-

sekretær og det bestemtes da, at to kommitterede, en fra

hvert kammer, skulde dele det fælles arkivs bestyrelse. Ved

siden af Vorndran beskikkedes derefter Ove Malling, kommit-

teret i general-toldkammeret, den bekendte historiske forfatter.

Således stod det til 1806, da arkivkontoret igen fik en egen

chef, den hidtilværende registrator Horn; men samtidig ind-

droges den ene registratorplads. Først ved rentekammerets

omdannelse, den 2. Marts 1841, oprettedes der atter ved det

betydelig forøgede arkiv to fuldmægtigposter, hvis forretninger

denne gang blev således fordelte, at den ene skulde forestå

de kongeriget, den anden de hertugdømmerne nærmest ved-

kommende regnskaber og sager.

Samtidig med kamrenes, tyske kancellis og overrettens

underkastedes også admiralitetets arkiv en større ordnings-

proces. Allerede i slutningen af året 1778 havde depeche-

sekretæren, justitsråd Lavrids Klingberg fået pålæg om at

udarbejde en hovedregistratur over alle de kongelige resolu-

tioner fra tiden efter 1720, og han fuldførte dette arbejde i

løbet af 8—9 år. Han var imidlertid fra 1781 af tillige bleven

arkivar og havde således dobbelt interesse af at få fuld rede

på arkivets hele indhold og betydning. Juleaften 1790 fik han

i en alder af 62 år afsked fra statstjenesten med fuld løn,

med forpligtelse til at bringe arkivet i orden og at fortsætte

resolutionsregistret. Dette, som i 3 foliobind gik fra 1721— 78,

fortsattes nu med et fjerde til J790, — et overordenlig værdi-

fuldt og for den tid enestående hjæljx'middel til historiske og

administrative undersøgelser ^).

') Hovedkilfle til H. (i. (lanles Efterret nin^'er am den danske ojr norske

soiiiagt, 4 bind.
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Ordningsarbejderne , ved hvilke Klingberg assisteredes af

den senere arkivar, daværende kancellist H. K. Kilde, var

tilendebragte tlen 1. Avgust 1792 og registret i det følgende

forår.

Kort efter indtraf imidlertid en ulykke, som igen bragte

arkivet i fuldstændig uorden og nær kunde have ødelagt det

aldeles: ildebranden den 5. Juni 1795, ved hvilken hoved-

magasinets pavillon blev stærkt medtagen. Da H. K. Kilde

kort efter blev arkivar, overdroges det til ham igen at op-

arbejde den anrettede forstyrrelse; der sluttede sig hertil en

stor kassation af formentlig ubrugelige ting.

Kassationer og atter og atter kassationer var nemlig tidens

væsenligste livsytringer fra arkivernes side. Det vilde være

ørkesløst og i høj grad pinligt her at gennemgå, hvad der er

bleven kasseret dengang eller tidligere og senere, det var

selvfølgelig store masser og mange meget værdifulde ting.

Landetaten foretog en omfattende udrensning i årene 1779 ff

;

der blev nedsat to kommissioner, en for kommissariatet og

en anden for det tidligere krigskancelli ; begge brugte en sær-

deles radikal fremgangsmåde for at få de efter deres skøn

vigtigste arkivalier opstillede i de forhåndenværende lokaler:

hvælvingen i kancellibygningen (nr. 6), det store arkiv i kom-

missariatets stue og et lille hjælpearkiv på kvisten. Et sam-

tidigt forslag fra rentekammerets side om at mageskifte hvælv-

ingen mod et lokale i posthusfløjen ved kommissariatets gård

blev meget bestemt tilbagevist.

I året 1817 nedsattes der en lignende kassationskommis-

sion, hvis arbejde var hge så grundigt; den opgav alle regn-

skaber, som var ældre end 20 år, og alle indkomne breve

indtil 1749. Dersom ikke alle krigsregnskaber indtil 17GB

lykkeligvis havde været opbevarede i kammerarkivet , vilde

vor krigshistorie her have lidt et uopretteligt tab.

'Rentekammeret kasserede også på sin side meget hen-

synsløst; med korte mellemrum, 1773, 1777, 1784, 1787, 1792

og 18fX), sendtes hundreder af aktpakker og læs af værdifulde

regnskaber og bilag til papirmøllen. Men det var dog aldrig

blot tilnærmelsesvis ^å vidtgående, da man her ved det om-

fattende revisionsarbejde havde ganske anderledes brug for
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de ældre sager. 1 det følgende århundrede stansede endog

de hensynsløse kassationer helt og man gjorde udveje til at

rumme hvad fortiden havde levnet. Den store aflevering fra

alle arkiver til Norge (18i0

—

22) hjalp i den henseende for en

tid over de værste vanskeligheder.

Danske kancelli var desværre blandt de fremmeligste

til at kassere. Efter at man tidligere havde ødelagt efter tid

og lejlighed, opstilledes der fra 1801 af en række regler for

hvad der regelmæssig skulde gå ud af arkivet efter 20 års

forløb. De overordenlig værdifulde samlinger af indlæg er

derved bleven udtyndede eller helt ødelagte efter en stor

målestok.

Et vendepunkt i vore arkivers historie i den her nævnte

retning indtraf i året 1832. Den 18. Juli i dette år appro-

berede kongen den plan at indrette et betydeligt lokale i

flådens provianthus til arkiv for kamrene, og den 4.

September næst efter tilskrev danske kancelli sin arkivar, at

de forhen opstillede regler for kassationen indtil videre skulde

suspenderes og en udtrykkelig tilladelse hver gang indhentes.

Det var ved kollegiernes omdannelse den 9. Februar 1816

(i anledning af pengevæsenets forandring og Norges afståelse)

bleven bestemt, at de da ophævede finansielle institutioner

skulde aflevere deres arkivsager; men efterhånden som de

blev istand dertil, viste der sig vanskeligheder med hensyn til

pladsen. Admiralitetet tilbød da (1820) at indrømme lokaler

på sine kornlofter i provianthuset, der efter flådens tab var

større end man behøvede dem; men kort efter skaffede af-

ståelsen af de norske sager nogen plads. Så begyndte der

igen at blive trangt og kammeret fattede da den plan at

bygge et særligt arkivhus i forbindelse med den store hvælving,

mellem kancellibygningen og posthusfløjen. Dette projekt

strandede på pengespørgsmålet, og i året 1832 enedes man

som sagt om at indrette den første (nordligste) afdeling af

provianthusets anden og tredje etage til arkiv. Det var et

rum af c. 2000 D alen gulvflade, altså betydelig større end alle

de tidligere lokaler tilsammen. Men dets øvrige forhold var

meget mangelfulde; det oplystes af ganske små lave vinduer,

som trådte i tidligere lugers sted, og sagerne blev opstillede



\^2 1730—1882.

på høje tæt sammenstillede hylder af umalede fyrrcbrædder.

Beliggenheden var derimod meget heldig, i umiddelbar for-

bindelse med gehejmearkivets trappegang, til hvilken arkivet

alt i forvejen havde adgang gennem de to hvælvinger.

Også danske kancellis arkiv trængte snart til plads, da

de regelmæssige kassationer var bleven betydelig indskrænkede.

Det opnåede den i året 1842 i gehejmearkivets stuehvælving.

Forinden offså denne blev for snæver, kom det hele arkiv-

væsen i et andet spor.

Kong Kristian VIII, der havde en særlig forkærlighed for

arkiver, gav stødet til, at også landetatens arkiv kom ind

under en fornuftig ordning. Arkivarforretningerne var her

regelmæssig forenede med kassererforretningerne og de blev

derved selvfølgelig altid tilsidesatte; en kancellist eller en

skriver var den egenlige arkivar, eller rettere sagt enhver i

kollegiet betjente sig selv, hentede nøglerne i kassererkontoret

og fremtog hvad han havde brug for og kunde fmde. I året

1845 søgte, rimeligvis på given anledning, premierløjtnant

J. Fibiger Jahn en plads som særlig arkivar for landetaten,

idet han udviklede hensigtsmæssigheden af at få et brugeligt

krigsarkiv organiseret. Han vilde dele alt det forhåndenværende

i to grupper, ved år 1808, og ordne det ældre som et historisk,

det nyere som et administrativt arkiv. Heraf tog kassereren

Arentzen, hvem arkivet var påbyrdet ved kongelig resolution

af 12. Avgust 1843, efter at planen af 2. November 1842 havde

'henlagt det under første sektion med en særlig fuldmægtig,

anledning til at give en fremstilling af de faktiske forhold, idet

han foreslog ligesom 1779 og 1817 at nedsætte en kassations-

og ordningskommission for at oparbejde det aldeles forsømte

arkiv. Ved kongelig resolution af 4. April 1846 bestemtes det

nu, at etatsråd Rehder, der var nøje kendt med dettes

detail, skulde revidere og ordne det, samt gøre forslag til

kassationer og registraturer. Arkivet blev nu fuldstændig

overleveret ham både til bestyrelse og ordning og der gaves

ham en, senere to medhjælpere. Imidlertid kom krigen i for-

året 1848 imellem og forstyrrede alle hans ordningsarbejder.

I
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IV. Tiden 1848—1882.

Med året 1848 indtrådte der et betydningsfuldt vende-

punkt i de danske rigsarkivers historie. Det stærke gennem-

brud af et i åringer udviklet nationalliv, og den samtidige

følelse af at enevældens hemmeligholdelse af kilderne til vor

nyere historie havde voldet en ubodelig skade overfor den

slesvigholstenske bevægelse, måtte først og fremmest føre til

en forandi-et opfattelse af arkivernes betydning og vise vigtig-

heden af deres frugtbargøreise for fædrelandets historie. Det

kan derfor ikke undre, at der fra nu af foregik forskellige

forandringer i arkivernes stjTelse og deres forhold til offenlig-

heden, såvel som at dette jævnlig fremdroges til drøftelse;

snarere kan det siges at være påfaldende, at man dog i det

hele blev stående ved forholdsvis små lempelser af det ned-

arvede.

Gehejmearkivaren Fin Magnussen var død juleaften 1847;

hans embed henstod ubesat indtil efter kong Kristian VIIFs

død og den derpå følgende første politiske bevægelse; registra-

tor Hans Knudsen var konstitueret til at forestå dets løbende

forretninger. Først den 11. Marts 1848 udnævntes den konge-

lige historiograf, lektor i Sorø Kasper Fredrik Wegener
til gehejmearkivar. Han tiltrådte sit embed den 1. Juni og

modtog arkivet ved en overleveringsforretning af kancelliets

arkivar, i 33 møder, fra 17. Juli til 25. September. Samtidig

var arkivet ved kongelig resolution af 22, Juli fra det ophævede

kancelli (og justitsministeriet) gået over til ministeriet for kirke-

og undervisningsvæsen^).

Det var præsidenten i danske kancelli, P. K. Stemann.

hvem Wegeners udnævnelse skyldtes; han havde som direktør

for Sorø akademi lært ham at kende og sætte pris på ham
og ønskede at knytte en mand med hans varme fædrelands-

kærlighed og levende historiske sans til denne statsinstitution,

hvis betydning netop under de daværende tidsforhold ingen

fædrelandsven kunde være blind for. Wegener stod desuden

') Tillæg nr. 03.
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med hele sin sympathi på den gamle statsskiks stade, konge-

huset og kongemagten hengiven, fremmed for den nyere tids

liberale ideer. Det var derfor intet under, at den 84årige

statsminister med særlig tillid lagde denne opgave netop i

hans hænder.

Imidlertid forandredes alt, før den nye gehejmearkivar

tiltrådte sit embed; da Wegener fra Sorø kom ind til hoved-

staden, fandt han ikke mere sin høje velynder i kancelliet, og

inden han ret kunde tiltræde, var arkivet bleven henlagt under

den 47 år yngre magister D. G. Monrad.
Medens Wegener nu hurtig som kongelig historiograf og i

god konsekvens med sin tidligere holdning blev draget ind i det

betydningsfulde videnskabelige foretagende, som professor A. F.

Krieger ledede og som under navn af „Anti-slesvigholstenske

fragmenter" søgte at indhente, hvad den foregående regering

havde forsømt, stilledes han af sin unge minister overfor op-

gaver som gehejmearkivar, som han neppe havde tænkt sig

vilde komme til at foreligge. I en personlig samtale den 31.

Juli udviklede Monrad, hvad det efter hans mening især kom
an på under de forandrede tidsforhold at arbejde henimod

og hvilke midler det i den henseende vilde være nødvendigt

at have for øje.

Det hedder derom i arkivets trykte årsberetning for året

1848 (p. IXf.): ..Efter at gehejmearkivet var bleven underlagt

ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet , henvendte

ministeren i sommeren 1848 sin opmærksomhed på midlerne

til at fremme dets videnskabelige benyttelse. Som sådanne

betragtede man for det første et større kontorlokale, der tillige

kunde være et bekvemt læse- eller arbejdsværelse for frem-

mede, som havde fået adgang til at bruge arkivalier, i analogi

med bibliothekernes læsesale; for det andet en forøget arbejds-

kraft såvel af det faste kontorpersonale med hensyn til den

tidsanvendelse, et større antal af fremmede i arkivkontoret

vilde fordre, som af temporært antagne unge videnskabsmænd,

der kunde befordre det vidtløftige registraturarbejde, i analogi

med hvad der hos os (i den arnamagnæanske stiftelse) og

andetsteds findes ved lignende instituter; for det tredje en

anledning og opfordring til fra arkivet selv periodisk at udgive
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interessante kildeskrifter til fædrenelandets historie, ledsagede

•af en kort arkivberetning i analogi med universiteternes og

de lærde skolers programmer.- ..Disse ideer, der i hoved-

sagen udgik fra ministeren selv, som der siges, kom til

at give det første arbejde med arkivet sin ejendommelige

karakter.

Gehejmearkivaren udviklede i tre forskellige skrivelser sine

tanker om, hvorledes ministerens program kunde sættes i værk.

Han efterviste først (7. Avgust), i hvor høj grad de nuværende

lokaler trængte til en udvidelse: opgangen til arkivet var

mørk, på sine steder bogstavelig bælmørk; de IVs hvælvinger,

som var levnede det, stod overfyldte af skabe ; man måtte have

en læsestue og arkivaren et særligt arbejdsværelse, hvor han

uforstyrret kunde tale med arkivets personale og fremmede.

Et par dage efter gaves der en fremstilling af, hvad der vilde

kunne gøres for arkivets frugtbargøreise for videnskaben, selv-

følgelig hovedpunktet i ministerens plan og grunden til at arki-

vet overhoved var bleven henlagt under undervisningsministeriet.

Gehejmearkivaren gav her følgende program, som det har sin

interesse at se fremsat på et så tidligt tidspunkt (Tillæg nr. 64).

Først og fremmest krævedes der nye og gode registranter og

som forarbejder til dem optegnelser på løse sedler med an-

givelse af de enkelte aktstykkers væsenlige indhold, affattet

efter en fuldstændig gennemlæsning. For det andet udgivelsen

af årlige meddelelser fra arkivet, indeholdende årsberetninger

om dets arbejder, oversigter over afdelinger af dets indhold,

„således at videnskabsmænd, der ikke selv havde lejlighed til

at besøge arkivet, kunde få et begreb om hvad denne afdeling

deraf indeholdt", samt nøjagtige aftryk af enkelte aktstykker.

For det tredje skulde der oprettes et par stipendiarpladser på

visse år for at give arkivet en billig arbejdskraft og unge

videnskabsmænd en god anledning til at blive bekendte med
dets skatte og øvelse i at arbejde med dem. Endelig ud-

krævedes der et passende lokale til læsestue. Hertil sluttede

sig et tredje brev (af 14. Avgust) . som gav en fremstilling af

arkivets økonomiske vilkår og forslag til deres forbedring i

lighed med sideordnede institutioner. Der var normeret en

arkivar, en registrator og en kopist, med samlet løn af 2(XX)
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rdl.. desuden et bud- i fællesskab med det kongelige bibliothek

og 3 favne brænde til kontoret. Idet der nu gjordes forslag

til ansættelsen af endnu en embedsmand, som kunde kaldes

inspektor ved læsestuen, og to stipendiarer, udtaltes det som
en selvfølge , at man til disse pladser skulde søge de bedst

mulige videnskabelige kræfter.

Ministeren henvendte efter denne fremstilling af de for-

håndenværende forhold ganske naturhgt først sin opmærksom-
hed på lokalerne og pålagde arkivaren nærmere at undersøge,

på hvilken måde manglerne ved disse kunde afhjælpes. We-
gener henvendte sig nu til bygningsdirektøren , konferensråd

Koch, for at gøre arkivets krav gældende. Han gik ud fra

den fejlagtige forudsætning, at dette i tidens løb havde været

genstand for stadige overgreb, at det „nye hus", som ved

kongehg resolution af 2. Januar 1720 var bleven overdraget

til det, var alle de 6 hvælvinger, og at det altså gjaldt om
nu at vinde dem tilbage. Dette var dog ingenlunde så let

gjort. Bygningsdirektøren lovede vel at indrette et kvist-

værelse på husets loft og til læsestue viste der sig udsigt til

at få den mellemste hvælving ind imod kancelliet, forsåvidt

som rentekammeret kunde få dette lokale erstattet i proviant-

gården, men iøvrigt mente man ikke at kunne imødekomme
de billede fordringer.

Indtrykket af disse hindringer for den attråede udvikling

forstærkedes hos den nye gehejmearkivar fra en anden side,

idet han jævnlig hørte den mening fremsat, at det gehejme

arkiv ikke mere skulde være „gehejmt", men i alle sine dele

gøres tilgængeligt for offenligheden. Spørgsmålet kom til at

foreligge i en bestemt form, da forfatteren Giessing i henhold

til den ham givne tilladelse til at studere Guldbergs og Stampes

historie forlangte at se deres vota i processen mod Struensee.

Ministeren synes ikke at have kunnet overbevise sig om, at

denne fordring absolut måtte afvises, eller at indrømmelsen af

den nødvendigvis måtte medføre opgivelsen af det princip,

at arkivet for visse sagers vedkommende selvfølgelig til enhver

tid måtte kunne afgive et sikkert gemmested, både for konge-

huset og private. Spørgsmålet fandt ingen endelig afgørelse

før efter ministerskiftet af IG. November.

•1
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Det kom strax efter pa -tale at træffe en endelig afgørelse

af forretningernes fordeling mellem ministerierne; ved kongelig

kundgørelse af 24. November oprettedes der som bekendt et

indenrigs- og et finansministerium. I den anledning æskedes

også gehejmearkivarens mening om arkivets naturlige plads i

den nye organisation. Denne lejlighed benyttede Wegener til

at fremsætte den af de sidste arkivarer umærkeligt uddan-

nede, men uhistoriske opfattelse af arkivet som et kongeligt

husarkiv, der kun i sig havde optaget visse dele af de

ældre regerings-arkiver, og derfor dels havde sorteret under

kancellipræsidenten, dels under kongen personlig. Han skjulte

heller ikke de betænkeligheder, som den megen tale om
arkivets fremtidige tilgængelighed og den afgåede ministers

holdning i denne sag havde vakt hos ham. Det var derfor

hans forslag, at gehejmearkivet' ikke skulde vedblive at stå

blandt de videnskabelige institutioner under undervisnings-

ministeriet, men henlægges „enten under den høje stats-

embedsmand, der vilde svare til hvad man andensteds kalder

det kongelige hus's minister, eller under premierministeren

som det samlede ministeriums formand'*
;

ja han antydede

endog, at man „muligvis kunde tænke på hs. majestæts over-

hofmarskal". I kundgørelsen nævntes arkivet slet ikke, således

som bibliotheket, men der blev heller ikke tale om at hen-

lægge det under nogen anden avtoritet. Først i bekendt-

gørelsen om en forandret fordeling af forretningerne i anledning

af fællesforfatningens vedtagelse (31. Oktober 1855) nævnes

det blandt de „fælles" institutioner, som der muligvis kunde

være tale om at henlægge under et „fællesministerium". Men

noget sådant kom heldigvis aldrig til udførelse.

Den nye undervisningsminister, professor J. N. Madvig,

fortsatte imidlertid i det samme spor som Monrad, og de på-

tænkte reformer måtte altså fremmes. Under 17. Marts 1S49

bestemte en kongelig resolution et nyt budget for arkivet; der

skulde efter forslaget ansættes en inspektor ved læsestuen og

to stipendiarer på 3 år ad gangen; til udgivelsen af årsberet-

ningen bestemtes 2(X) nll.. til kontorholdet 1(X) rdl. foruden

brænde. Desuden forhøjedes alle lønninger, så udgiften i »let
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hele blev ikke så lidt over det dobbelte iniod forhen ^). Sam-
tidig udvidedes kontortiden fra 2 til 4 timer daglig (10—2),

medens læsestuen dog kun skulde holdes åben i de to (1 1—1).

Som inspektor ansattes selvfølgelig den hidtilværende kopist

Kali-Rasmussen, medens kopistpladsen forblev ubesat.

Til stipendiarer på 3 år udnævntes den 6. Juni de to

studenter K. U. A. Plesner og B. Snorrason. Men allerede året

efter døde den sidste, medens den første som officer deltog i

felttogene og derpå efter Knudsens død og Kali-Rasmussens

forfremmelse til registrator blev udnævnt til kopist. Istedenfor

disse udnævntes K. M. A. Matthiessen og K. E. Secher til stipen-

diarer (1850). Bestemmelsen om de 3 år bragtes imidlertid

aldrig praktisk til udførelse og lige så lidt blev der lagt an

på at uddanne stipendiarerne til selvstændige arkivmænd. Man
fik ved dem simpelthen „en billig medhjælp".

Endehg fik arkivet en extraordinær medarbejder, idet

arkivaren ved det historisk-genealogiske arkiv, professor Tyge

Becker, ved kongelig resolution af 31. December 1849 beskik-

kedes til for fremtiden at stå i gehejmearkivet udenfor det

normerede antal embedsmænd, idet der så for hans levetid

holdtes en vakance blandt disse.

Medens arkivet således fik det personale, som i en lang

årrække omtrent uforandret skulde blive dets faste kreds af

arbejdere, bragtes også spørgsmålet om dets udvidelse til en

foreløbig afslutning.

Under 7. Februar 1849 fik arkivaren ordre til at tiltræde

en kommission, bestående af bygningsdirektøren Koch,

departementscheferne Holm (i finansministeriet) og Larsen (i

indenrigsministeriet) samt justitsministeriets arkivar Møller, med
det formål at overveje muligheden for en udvidelse

af gehejmearkivets lokale. Ved det første møde i denne

kommission (den 26. April) blev den tanke fremsat af departe-

mentschef Larsen, at der formentlig burde tages hensyn, ikke

') Gehejmearkivarens løn forhøjedes fra 1000 rdl. til 1600 (han havde
desuden fKXJ rdl. som kgl. historiograf), registrators fra 600 til 1200

rdl.; inspektor fik 800 rdl, kopisten 500 (for 400), de to stipendiarer

hver 200 rdl.
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blot til det nuværende gehejniearkiv, men til et udvidet ældre

rigsarkiv, som kunde optage de ældre, for administrationens

daglige gang unødvendige regeringsarkiver. Denne tanke kunde

ikke andet end tiltale gehejmearkivaren , som dog for dette

tilfælde mente at burde gøre fordring på det hele hus (2. Maj).

Larsen udførte derpå i skrivelse af 7. Maj nærmere sin tanke.

Han troede foreløbig at burde sætte grænsen for det påtænkte

ældre rigsarkiv ved år 1660, i virkeligheden det eneste år

i vor historie, som har en så gennemgribende betydning, at

det egner sig til delingspunkt for administrationens arkiver.

På et senere tidspunkt, om en snes år, mente han derimod

at en yderligere aflevering burde fmde sted, og gehejmearkivet

kunde da under forudsætning af en større omflytning mellem

ministeriernes arkiver få hele kancelliarkivets lokale. End-

videre foreslog han ved indtrædende embedsledighed at for-

ene disse sidste under navn af ministerial- arkivet under en

eneste kontorchef. Dette forslag tiltrådtes i det væsenlige af

de øvrige medlemmer, og efter nogen yderligere forhandling

afgav kommissionen under 21. Juli sin betænkning^); den an-

befalede afståelsen af hele første og anden sal til gehejme-

arkivet, medens stueetagen fremdeles skulde vedblive dels at

udgøre en del af kancelliarkivet, dels at afgive bolig for port-

neren.

Det (kort efter ophævede) siesvig -holsten-lauenborgske

kancelli afleverede da også sin del af den øverste arkivsal og

indenrigsministeriet sine to hvælvinger ind imod kancelliet

imod vederlag i proviantgården. I slutningen af sonmieren

udførtes derpå det nødvendige byggeforetagende: trappen blev

lagt om, så den blev lys og fremkommelig; forbindelsen hen-

holdsvis mellem kancellibygningens øverste etage og provianthus-

arkiverne, og mellem anden etage og longangen til Kristiansborg

slot blev lagt gennem de to østlige hvælvinger i småle smøger;

den tidligere for gehejmearkivet reserverede tredjedel af øverste

arkivsal blev omdannet til læsestue, og på loftet blev der

indrettet et kvistværelse til arkivarens særlige brug.

De nye hvælvinger toges strax i brug. Som oftere frem-

M Tillæir nr. O.').
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hævet var de ældre lokaler overfyldte; idet læsestuen ind-

rettedes, måtte de der opstillede skabe flyttes bort, arkivet

modtog desuden afleveringer både fra det kongelige kabinet

og fra danske kancelli, ligesom det historisk -genealogiske og

det danske selskabs arkiv, der var samlet i ordenskapitlets

gård, efter kongelig resolution af 25. Juni 1849 forenedes med
gehejmearkivet. Men gehejmearkivaren vovede sig samtidig

et betydelig skridt videre. Idet der skulde gøres alvor af at

foreslå de forskellige ministerier at aflevere deres

ældre arkivalier, udtalte han det ønske at modtage disse

ikke blot indtil året 1660, men lige indtil 1750, således at

altså kun de sidste 100 år undtoges fra afleveringen. Dette

var ikke blot et tillæg af 90 indholdsrige år, men et helt nyt,

aldrig forhen af sagkyndige mænd drøftet princip, ikke en

adskillelse af sager hidrørende fra væsenlig forskellige regerings-

epoker, men en mekanisk overskæring af en række historiske

og administrative helheder.

Efter nogen betænkning gik kirkeministeren Madvig imid-

lertid ind på at sætte denne sag i bevægelse; det skete ved

en skrivelse af 11. April 1850 i).

De militære ministerier var de første til at give deres

samtykke, det skete endnu i samme måned; strax efter kom
finansministeriet og i den følgende vinter indenrigs-, udenrigs-

og justitsministeriet. Dette sidste lovede samtidig at afstå den

omtvistede hvælving i arkivbygningens stue.

I den følgende tid modtog nu gehejmearkivet en talrig

række afleveringer; meget kasseredes ved denne lejlighed efter

fælles overenskomst, alligevel fyldtes snart det hele hus med
protokoller og pakker. I året 1852 gjorde arkivaren et mis-

lykket forsøg på at få det af departementschef Larsen antydede

arrangement med kancelliarkivet istand; der blev nedsat en

kommission under Larsens forsæde, men den førte kun til, at

der endelig blev gjort alvor af at overlade gehejmearkivet den

nederste hvælving i arkivbygningen, som 1842 var bleven

frataget det.' Det udførtes i det følgende år, samtidig med
afleveringen af kancelliarkivet indtil 1750.

'

') Tillæ},' nr. fiO.



1730-1882. 131

Det blev ikke ved disse afleveringer. Strax efter Karl

Moltkes afgang som slesvigsk minister, i December 1854, tilbød

hans efterfølger Råsløff at aflevere også hertugdønnnernes

arkiver, foreløbig det tyske kancellis arkiv til 1730, samt de

gottorpske, kielske, glyksborgske og rantzauske arkiver. Krigs-

ministeriet afleverede samtidig gruppen fra 1750—63, indtil

krigsdirektoriets oprettelse.

Det var dog ikke muligt at fuldføre alle disse afleveringer

i den gamle bygning. Kammerarkivet, som det mest omfangs-

rige og tillige det efter gehejmearkivarens mening mindst

værdifulde, måtte foreløbig stå tilbage og nåede kun at få

enkelte tilfældige samlinger afleverede; det måtte beholde sine

regnskabsrækker og hovedmassen af sine protokoller. Der

kom således foreløbig til at danne sig en helt tilfældig og

meget forskellig tidsgrænse mellem det „ældre rigsarkiv" og

rækkerne af ministerial-arkiver. —
Det var lykkedes i forholdsvis kort tid at få gehejme-

arkivet udvidet til det tredobbelte: hele huset stod for første

gang til dets rådighed og alle hvælvingerne var tæt pakkede

med arkivalier; et talrigere personale end nogensinde tilforn

stod til dets rådighed. Hvorledes toges der nu fat på den

ikke lette opgave at gennemarbejde dette rige stof til brug for

den historiske granskning, hvis tarv man jo havde villet vare-

tage ved den påbegyndte centralisation V

Arkivaren anså det for det retteste, at den i sommeren

1848 med hensyn til det ældre, for største delen fuldt registre-

rede arkiv lagte plan fremdeles fastholdtes og uforandret over-

førtes på alt det nye. Han havde i skrivelse af 10. Avgust nævnte

år udviklet den tanke, at der måtte optages registraturer efter

en grundigere og mere detailleret plan end det hidtil var sket;

hvert aktstykke skulde med andre ord omhyggelig gennem-

læses og derpå registreres efter sit væsenlige intlhold på en

særskilt seddel. Hvem skulde ikke ville ønske en sådan regi-

stratur, om den kunde overkonmies? Forudsat at alle de

registrerende funktionærer havde en sikker historisk kundskab

på det område, arkivalierne tilhørte, og forudsat at arbejdet

altid blev besørget med sanmie samvittighedsfulde nøjagtighed,

vilde der derved tilvejebringes et materiale, som, efter at

9*
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være kodificeret og forsynet med registre, vilde lette brugen

af arkivet overordenlig.

Planen kunde have sin berettigelse overfor det oprinde-

lige lille arkiv, hvis akter gemtes i et vist antal skabe og

hvis hovedpartier alt havde ældre registraturer, men nogle

tal vil dog let vise, hvor stort et misforhold der opstod,

når den som her anvendtes på omfangsrige arkiver. Den

specielle registrering fortsattes gennem hele Wegeners embeds-

tid, i over 34 år, og der dannedes i den tid et registrant-

materiale af mellem 80 og 90,000 sedler, fordelte i henved

200 kapsler. Den derved registrerede arkivmasse udgør ialt

omtrent 80 løbende alen hyldelængde, medens seddelkapslerne

selv fylder over 20 alen. Men disse 80 alen udgør ikke stort

mere end én procent af det arkiv, som efterhånden samledes

under gehejmearkivarens bestyrelse og stadig måtte forøges.

At sedlerne atter kun var materiale for de endelige "registranter,

og at det fra først af havde været fremsat som en plan at

lade disse komme frem for offenligheden i de trykte årsberet-

ninger, tabtes helt af syne.

Den stillede opgave var nied andre ord uløselig; men den

kan heldigvis heller ikke med rette stilles. En registrering af

det enkelte aktstykke er i virkeligheden ikke arkivets, men
videnskabsmandens sag. En omhyggelig ordning af arkivalierne,

hvad enten denne nu kan foretages efter oprindelsen eller må
gå på indholdet, og en nøjagtig registrering af de derved frem-

komne pakker og protokolrækker er i det hele og store det

eneste mulige; kun for enkelte særlig værdifulde rækker kan

en undtagelse være tilrådelig.

Følgen af den af Wegener fulgte methode var da også

denne, at store masser af de nye arkivalier kun blev vanske-

lig tilgængelige for granskningen, medens enkelte små par-

tier toges under en så omhyggelig behandling, som om de

skulde forberedes til udgivelse eller truedes med at gå tabte.

Det kan uden overdrivelse siges at have været et uheld, at

tanken om at forene de ældre arkiver i utide og ude fra blev

bragt ind i vort arkivvæsen, før trangen havde gjort sig gæld-

ende hos de mænd, som skulde varetage deres tarv. Det

vilde utvivlsomt have ført langt sikrere til målet, om man
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havde tænkt på gradvis at bringe de enkelte ministeriers

arkiver ind under en sagkyndig styrelse, samtidig med at deres

skatte åbnedes for granskningen. Hver enkelt historisk helhed

vilde her ganske anderledes være kommen til sin ret og være

bleven gjort tilgængelig og gennemskuelig for den, som vilde

gøre den til formål for sit studium. Ved nu at sønderrives

på et vilkårligt tidspunkt og få de ældre rækker magasinerede

i gehejmearkivets hvælvinger tabte ministerialarkiverne for en

stor del deres historiske betydning og der syntes ingen anledning

at være til at søge historiekyndige mænd knyttede til dem.

Det er dog en selvfølge, at den nye tid i mange måder

jirede sin indflydelse på arkivgranskningen og at der trods

alle ufuldkommenheder udrettedes såre meget i den første

menneskealder efter 1848, De udkomne .årsberetninger" bærer

tilstrækkeligt vidnesbyrd om det stigende antal videnskabs-

mænd, som søgte til gehejmearkivets læsestue for at samle

oplysninger om fædrelandets fortid. Den velvilje og hjælp-

somhed, som mange af disse gæster nød, har skaffet sig

et udtryk i talrige ytringer af taknemlighed i fortaler o. 1.

Samtidig udgaves der med den omhyggeligste nøjagtighed en

række værdifulde aktstykker, undertiden ledsagede af lærde

anmærkninger; de fylder ialt G store kvartbind. Ved siden

heraf udfoldede gehejmearkivaren , som omtalt, i begyndelsen

af sin embedstid en frugtbar forfattervirksomhed ved indlæg

i den statsretlige strid med Tyskland.

Det øvrige personale, som samledes i arkivkontoret, fik

derimod mindre betydning for den historiske videnskab. Efter

at H Knudsen og Kali-Rasmussen, som sad fra tiden før 1848,

var døde (1851 og 18G3), var det egenlig kun K. U. A. Plesner

(der efterhånden rykkede op til registrator), hvis mangehande

kundskaber kom de historiske studier til gode; linii var tillige

i en i-ække år sekretær i danske selskab.

Den udvikling, som vort arkivvæsen havde laget, havde

ladet mini steri al-arkiverne uberørte, når undtages den

dem påtvungne aflevering af de ældre sager til gehejmearkivet

;

ønskeligheden af en omordning af deres egen forældede styr-

else var vel bleven udtalt, men forte ikke til nærmere for-

handlinger før i foråret 1857. Den. daværende indenrigs-
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minister (A. F. Krieger) satte endelig sagen i bevægelse ved

en henvendelse til justitsministeren (K. F. Simony). I skrivelse

af 12. Marts (1857) udtaltes det, at omordningen af selve

centraladministrationen i årene 1848—49 ikke havde medført

nogen forandring for arkivernes vedkommende , idet disse

endnu faktisk bestod efter den ældre inddeling: et kancelli-

arkiv, som omfattede foruden justitsministeriet også det (af

kancelliet udskilte) første departement af indenrigsministeriet,

og et rentekammer- og finansarkiv, svarende til resten af det

for kongeriget særlige indenrigsministerium og det for mo-

narkiet fælles fmansministerium. Trangen til en ny ordning af

dette forhold måtte føre til praktiske skridt.

Kort efter enedes de forskellige ministerier efter forslag

af ministeren for kirke og undervisning (K. K. Hall) om ned-

sættelsen af en kommission med det formål at udtale sig

om en ny organisation af alle de civile regerings-

arkiver og en udvidelse af gehejmearkivets lokale. Ved

skrivelse af 22. Maj udnævntes gehejmearkivaren til formand

og til medlemmer departementschef Larsen i indenrigsmini-

steriet og kontorchef Korn i domænekontoret, samt arkivarerne

Secher (kancelli), Rosenstand -Goiske (rentekammer), Erslew

(kultusministeriet), Bech, Lassen og Grube (hertugdømmernes

arkiver).

Wegener fremsatte som forhold, der skulde være genstand

for kommissionens forhandlinger, foruden gehejmearkivets ud-

videlse: regeringsarkivernes tidssvarende organisation, deres

lokaler og personalets lønningsforhold. Da han imidlertid ikke

selv tog initiativet til en besvarelse, forelagde konferensråd

Larsen, der som det vil mindes i kommissionen 1849 havde

fremsat og fået vedtaget den rigtige tanke om en aflevering

indtil 1660 til gehejmearkivet fra regeringsarkiverne og alt da

havde antydet yderligere forslag med hensyn til disse sidste,

forskellige planer, som tildels vidner om hans rigtige blik på

arkivforholdene.

Principalt foreslog Larsen at oprette et eneste rigs-

arkiv, indeholdende alt hvad administrationen ikke har

stadig brug for; de nyeste sager skulde så hvert ministerium

selv beholde ved hånden. Dette modsatte dog Wegener sig be-
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stemt, og Larsen opgav det derfor som foreløbig uopnåeligt.

Han gik da ud fra den ved år 1750 satte grænse for det ældre

rigsarkiv som en fuldendt kendsgerning og foreslog, at man
skulde sætte en lignende grænse ved år 1848, for da at organi-

sere disse 100 år enten som et fælles civilt regeringsarkiv,

eller i to rækker, en for kongeriget og en for hertugdømmerne,

for så endelig at lade det nyere, efter 1848, løbe i tre rækker,

henholdsvis for kongeriget, Slesvig og Holsten.

Disse sidste forslag mødte imidlertid en afgjort indsigelse

fra alle de praktiske arkivarers side: man gjorde med fuld

føje gældende, at enhver deling efter tidsafsnit var formåls-

stridig, da de fleste undersøgelser strækker sig gennem længere

tidsrum ; derfor var delingen ved 1750 alt foregået imod deres

ønske, men en ny deling ved 1848 vilde i endnu langt højere

grad forøge forvirringen og besværliggøre arbejdet^).

Overfor denne sagernes stilling kunde man ikke komme
af stedet. Wegener, der erklærede at han ikke forstod sig

på administrationens forhold til sine arkiver, forsøgte vel at

opstille et mæglingsforslag, men dette var så konstigt og

upraktisk, at det mødte modsigelse fra alle sider. Larsen, der

havde et skarpt blik for hvad det i denne sag kom an på,

men ved Wegeners bestemte erklæringer følte sig bunden ved

den engang satte vilkårlige tidsgrænse 1750, uden at kunne

gå tilbage til IGGO eller frem til 1848, gav et nyt imøde-

kommende bidrag til forhandlingen, men dermed gik denne

i stå og afsluttedes. Formanden affattede en betænkning,

indeholdende de forskellige modstående opfattelser, og nøjedes

i øvrigt med at slå fast, at der var opnået enighed om en ud-

videlse af gehejmearkivets lokaler; man anbefalede nemlig

danske kancellis hvælving i kancellibygningen, således som alt

forhen af Larsen foreslået.

Kommissionens betænkning af 5. December sendtes af

undervisningsministeriet til indenrigsministeriet (4. Februar 1858),

som indtil videre lod sagen ligge; don var i virkeligheden

heller ikke i nogen henseende bleven oplyst. Halvtredje ar

efter optog Hall den som konsejlspræsident for et enkelt

') Tillæg nr. 07.
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punkts vedkommende, idet han i skrivelse af 28. September

1860 til samtlige ministerier som det eneste udbytte af kom-
missionens forhandlinger (foruden fastsættelsen af året 1750

som tidsgrænse, der alt forlængst var antagen) nævnte ønskelig-

heden af den forholdsregel, at ingen kassation måtte iværk-

sættes af noget arkiv uden gehejmearkivarens samtykke. Dette

vilde, dersom ministerierne måtte give deres samtykke dertil

tilkende, blive indstillet til kongelig resolution i). Da marine-

ministeriet imidlertid af hensyn til arkivets flytning undlod at

give et bestemt tiltrædende svar, således som de andre mini-

sterier, døde sagen hen uden at få den sidste formelle be-

kræftelse; men i virkeligheden har den nævnte forpligtelse

dog siden den tid været anset for gældende for alle arkiver.

Med hensyn til lokalernes udvidelse forblev kommissionens

forslag ligeledes uden praktisk betydning; justitsministeriet

vilde, da det kom til stykket, ikke opgive kancellihvælvingen.

Derimod afstod marineministeriet i sommeren 1860 den så-

kaldte „Kristian IV's hvælving" i provianthusets stue, nærmest

arkivbygningen. Denne høje og brede hvælving har indvendig

en samlet gulvflade af 1240 D alen eller mere end alle de

ældre hvælvinger tilsammen. Den blev i de følgende år ind-

rettet til arkivsal og sat i forbindelse med hovedbygningens

trappegang, såvel som med den nærmest liggende hvælving i

stuen. Dens rum toges kun for en mindre del i brug (fra

forår 18652).

Imidlertid havde de personlige forhold ved rentekammer-

arkivet hidført en foreløbig afgørelse af et hovedspørgsmål i

arkivsagen. Kontorchefen i dette arkiv Rosenstand -Goiske

faldt nemlig i en uhelbredelig sindssygdom og bureauchefen

for hertugdømmernes kammersager H. E. Lassen blev kon-

stitueret i hans sted (11. Januar 1859). Året efter afløstes

denne konstitution af en anden for kontorchefen i kancelli-

arkivet, N. Secher, der for nylig var ansat med forpligtelse til

at overtage stillingen som kontorchef for begge disse arkiver

(7. Juli 1860).

') Tillæg nr. 68.

') Plan IL
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Det blev forbeholdt D. G. Monrad som indenrigsminister

at bringe denne sag til en heldig afslutning, på samme måde

som han i 1848 havde lagt et nyt program for gehejmearkivet.

I efteråret forelagde han en lønningslov for „kongerigets

arkivvæsen "^ og efter lange forhandlinger, bl. a. også i fælles-

udvalg, udkom den under 19. Februar 1861 med kongelig stad-

fæstelse. Der normeredes herved en kontorchef og to fuld-

mægtige, samt medhjælp til et samlet beløb af 2900rdl.^). Det

var • nærmest en simplifikation i forretningerne . som herved

efterstræbtes; lovforslagets motiver nævnte endog som for-

tilfælde det kort iforvejen forenede revisions- og kasserervæsen.

Men sammensmeltningen af de to civile hovedarkiver, kan-

celliets og de forenede kammerarkiver, vilde tillige, når de

kom under en kyndig ledelse, få en afgørende betydning for

samtlige øvrige arkivers organisation; de alene var adskillige

gange større end alle de andre tilsammen.

Ved kongelig resolution af 20. Marts (1861) forenedes

derpå fra 1. April de to arkivkontorer til ét, sorterende under

indenrigsministeriet-). Ugedagen efter udnævntes N. Secher

til kontorchef, den hidtilværende registrator i kancelliarkivet

Thorlacius til første, og assistenten i rentekammerarkivet, løjt-

nant Joh. Grundtvig, til anden fuldmægtig.

De trufne bestemmelser kom dog egenlig aldrig til ud-

førelse, der skabtes kun en mulighed for fremtiden. Alt strax

i resolutionen af 20. Marts var der taget et forbehold for kan-

cellisten Th. Erslews vedkonnnende ; han fungerede nemlig med

en vis selvstændighed i kirkedepartementet og denne stilling

forbeholdtes ham på livstid (f hs70). Endvidere samledes de

to kontorer i virkeligheden ikke til en helhed: fuldmægtig

J. Grundtvig beholdt faktisk ledetsen af kannnerarkivets konge-

rigske afdeling, således at endog finansministeriets sager be-

varedes i den gamle forbindelse med rentekammerets og således

') Kontorchefens Ion sattes til 14 --J(HK) rdl.. fuldmæ{,'t ligenes til 7— l-i<K) idl.

Samme tla^' udkom en lonningslov for embedsmændene under kcjn^re-

rigets ministerier, ved hvilken hl. a. gelie.jmearkivarens Ion sattes til

:2(XX)—30(XJ, registrators til 14—1000. og '2. arkivsekretærs til .S(X) rdl.

Medhjælpssummen bestemtes til 130() rdl.

') Tillæg nr. r,0.
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at bureauchefen for dettes afdeling for hertugdømmerne delte

kontor med ham. Kontorchefen og den første fuldmægtig

beholdt udelukkende kancelliarkivet og dets fortsættelse. Efter

at denne tilstand havde vedvaret i et par år, sloges den

formehg fast ved instrux af 22. Maj 1863 ^) og har siden ved-

varet uafbrudt hele den her omtalte periode ud.

Imidlertid var der vundet et nyt udgangspunkt for arki-

vernes oparbejdelse, idet løjtnant Grundtvig efter minister

Monrads tilskyndelse begyndte et omfattende ordningsarbejde

i rentekammerarkivet. Dette var i den svage kontorchef

Rosenstands tid kommen i den mest fortvivlede uorden;

sammenhørende rækker fandtes spredte i alle dets lokaler,

der savnedes fuldstændig registranter og selv den ydre orden,

f. ex. pakkernes anbringelse i reolerne, var forsømt. De rent

tilfældige afleveringer til gehejmearkivet havde yderligere for-

øget forvirringen.

Grundtvig tog med megen energi fat på den opgave, som

var stillet ham. Han havde et åbent øje for betydningen af

en overskuelig anordning og skyede ingen møje for at få den

tilvejebragt. Arkivet havde i året 1852 fået en betydelig ud-

videlse af sine lokaler i provianthuset, 32 alen i hver af de

to halvetager og loftet over den ældre afdeling; det var en

meget rigelig erstatning for de to i 1849 til gehejmearkivet

afståede hvælvinger. Der var således ret god plads at røre

sig på og betydelige omflytninger kunde foretages efterhånden

som arkivalierne registreredes og det sammenhørende søgtes

frem.

Grundtanken i den foretagne ordning var den at samle

de finansielle institutioner, regnskaberne og de egenlige rente-

kammersager i tre adskilte grupper, samt derpå at lægge

nutidens administration til grund for den nærmere inddeling.

Der tilvejebragtes herved et godt grundlag for den rent ydre

orden, muligheden for at oplede hvad der søgtes og at få et

tydeligt overblik over hvad der fandtes. Grundtvig begyndte

da også selv at benytte et og andet af det rige materiale *til

videnskabelige arbejder og andre fulgte i stedse stigende tal

=») Tillæg nr. 70.
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hans exempel. Der var her fremstået en virkelig konkurrent

til gehejmearkivet og, skønt langt underlegen i arkivaliernes

betydning for historien, var den dette utvivlsomt overlegen i

methodisk ordning og hurtig og sikker adgang.

Da den ydre opstilling var tilendebragt i løbet af en 6 år

og der var skrevet en seddelregistratur over arkivets indhold,

taget pakkevis, indberettede Grundtvig dette under 30. Sep-

tember 1867 til indenrigsministeriet. Han gav en oversigt over

de foretagne arbejder og betegnede disse som forholdsvis

tilendebragte. Kort efter fremkom han derpå med et forslag

til arkivvæsenets ordning, det første som hos os fremkom fra

en praktisk arkivars side (9. December s. år). Opgaven var

forsåvidt nu bleven en del simplere, end den havde været

1858, som nu efter hertugdømmernes tab og deres arkivers

traktatmæssig vedtagne udlevering ethvert hensyn til disse

kunde lades ude af betragtning; samtidig var også modsæt-

ningen mellem „fælles" og „særligt" falden bort. Grundtvig

foreslog derfor at samle alle ministeriernes arkiver til en hel-

hed for at stille dem under en rigsarkivar med 5 arkivsekre-

tærer, den ene for en historisk afdeling, omfattende årene

1750— 1840 (et mærkeår for kammerarkiverne).

Dette forslag, stillet af en fuldmægtig i indenrigsministeriet

og i strid med alle de praktiske arkivarers udtalelse for få

år siden, måtte dog under de givne forhold anses for dødfødt

:

det led af samme mangel som selve ordningsarbejderne,

væsenlig at støtte sig til en skematisk adskillelse og måtte

falde for samme kritik som departementschef Larsens forslag

af 1858. Indenrigsministeriet kunde vel heller neppe formodes

at ville sætte sig i spidsen for en ordning af det samlede

arkivvæsen; men selve forslagets fremkomst og de dertil knyt-

tede påmindelser synes at have været nærmeste anledning til

at „kongerigets arkivkontor" ved kongelig resolution af 5. Fe-

bruar 1869 henlagdes under undervisningsministeriet^). Der-

med var altså hovedmassen af statens arkiver samlede under

én'avtoritet.

Medens Grundtvig ved doiiuc tid v;ir opta^ion af sine

') Tilla-i,' m. 71.
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.l)idrag- til grevefejdens historie" efter aktstykker i rente-

kammerarkivet, der udkom som et særskilt bind af „Danske

magasin", opnåede han tillige ministeriets tilladelse til at ud-

give årlige „Meddelelser fra rentekammerarkivet" (17, Februar

1870), De åbnedes med en fremstilling af selve arkivets historie

og en række forskellige aktstykker. De udkom i små oktav-

bind, ialt 5, fra 1871—78, og bidrog vistnok ikke uvæsenligt

til at henlede opmærksomheden på dette arkiv.

De tre sidste bind (1873—78) indeholdt som „bidrag til

rentekammerets historie" en samling af ialt 223 aktstykker,

vedkommende dette kollegium såvel som de andre kamme-

ralistiske institutioners forretningsområde i tiden fra 1660— 1848.

Denne samling var tilligemed flere andre fremgået" af det

ordningsarbejde , som fra 1869 af var bleven overdraget for-

fatteren af denne fremstilling som assistent, senere fuldmægtig

i arkivkontoret. Efter at have sat mig ind i det foreløbig

ordnede arkiv stillede jeg mig den hovedopgave overalt at

tilbageføre den historiske orden, d. v. s. at tilvejebringe natur-

lige grupper af de arkivalier, som har deres oprindelse fra en

bestemt institution, .et enkelt kontor osv., og da at bestemme

hver sådan gruppes indhold og betydning. På denne måde

bragte jeg efterhånden en mere organisk orden i en lang

række af uensartede arkivalier, hvis tilblivelse og betydning

ikke kunde forstås uden et nøjere historisk studium.

Medens „kongerigets arkivvæsen" således oparbejdedes,

var der også foregået væsenlige forandringer med „monarkiets",

d. e, de såkaldte „fællesministeriers" , udenrigs-, krigs- og

marineministeriets arkiver. Alle de 3 nævnte ministerier af-

leverede fuldstændig deres ældre sager til gehejmearkivet, men

måtte tillige helt eller tildels skifte lokale.

Som forhen omtalt havde etatsråd Rehder i året 1846

fået overdraget det hverv at ordne og indtil videre bestyre

krigskommissariatets arkiv; men krigen 1848 afbrød dette

ordningsarbejde, idet de allerede sorterede sager skyndsomst

måtte pakkes sammen i arkivhvælvingen, fordi krigsministeriet

fik brug for alle sine lokaliteter. Dertil kom nu selve krigens

mangfoldige arkivalier, både vore egne og oprørshærens. Der
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måtte nu skaffes en l^etydelig forøget plads og ordnings-

arbejderne måtte genoptages.

I året 1852 henvendte ministeriet sig til finansministeriet

for om muligt at få indrømmet et lokale i slotsholmens vagt-

bygning. Denne var opført 1736 bag børsen, lige ud til den

derværende kanal, dels til vagtbygning, dels til konsumptions-

kontor og hofskrædderstue. I året 1848 var en del af denne

bleven overladt borgervæbningen til våbendepot, medens finans-

ministeriet havde omdannet det tidligere konsumptionskontor

til lokale for brænderitilsynet.

Den 1. Oktober 1852 fik krigsministeriet indrømmet den

halve stueetage til arkiv: snart kom dertil den tilsvarende del

af 1. sal og loftet. Her blev altså en betydelig del af de ny

arkivalier deponerede.

^Ministeriet forlangte nu i finanslovforslaget, efterår 1852,

at få en arkivar ansat med 1200 rdl. løn. Dette indrømmedes

ikke, for ikke at foregribe arkivsagens naturlige udvikling, men
der bevilgedes derimod for dette og de nærmest følgende år

1000 rdl. årlig til at ordne og oparbejde arkivet, samt at få

alt det ældre afleveret til gehejmearkivet. Under o. Januar

1854 bestemte derefter ministeriet, at etatsråd Rehder og

overkrigskommissær O. Langeland skulde påtage sig dette

arbejde, der fordeltes således at Rehder påtog sig ordningen

af det ældre til aflevering, Langeland derimod efter hans an-

visning af det yngre til et fremtidigt ministerialarkiv. Dette

arbejde havde derefter god fremgang i de følgende år; der

afleveredes indtil 1750, og kort efter indtil 17G3, medens

noget kasseredes og resten blev opstillet i en systematisk

orden.

Det var ikke let at vinde plads i de forhåndenværende

lokaler. I den store hvælving indsattes der en række nye

hylder, der toges et større værelse i brug i ministeriets gård,

vagtbygningen fyldtes efterhånden af alt det indkonme fra

generalkommandoerne o. 1. I nogle år lånte man et lokale

af indenrigsministeriet. Samtidig truedes man af nærforu-

stående tab. Indenrigsministeriet lod forstå, at det kun var

et tidsspørgsmål, når gehejmearkivet skulde have alle kancelli-

bygningens hvælvinger, og planen om Knippell)ros ombygning
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truede vagtbygningen. Under disse forhold var det på tale

at opføre en særlig arkivbygning eller at erhverve en hvælving

i proviantgården, men hverken det ene eller det andet op-

nåedes.

Imidlertid skred ordningsarbejderne frem med al ønskelig

kraft. Den 19. Februar 1859 kunde arkivaren indberette, at

han havde opstillet hele arkivet i historisk orden, fra 1763 til

1848, efter alle de skiftende organisationsformer. Han havde

hertil havt en udmærket medhjælper i J. E. Dittmann, op-

rindelig landmåler, derpå skriver og lønnet volontær i arkiv-

kontoret fra 1854.

Senere ombyttede krigsministeriet vagtbygningen, der for-

svandt ved Slotsholmsgades regulering 1869, med et større

lokale på provianthusets loft, medens det kort efter afleverede

fra årene 1763— 1802 til gehejmearkivet (1871) og i de følg-

ende år alt hvad der vedkom oprørshæren 1848—51 til Preus-

sen. Embedet som arkivar inddroges fra" 1. April 1865 og

arkivkontoret blev henlagt under første expeditionskontor

under armeens intendantur.

Marineministeriet, hvis arkiv i en lang række af år havde

været i hovedmagasinets pavillon, måtte 186 1 fortrække herfra,

da Gammelholm skulde overgives til bebyggelse. Største delen

af det ældre var alt dengang afleveret, meget kasseredes efter

aftale med gehejmearkivet; til det øvrige indrettedes der en

større hvælving i provianthusets stue.

Provianthuset havde alt i længere tid væsenlig ophørt

at tjene til sit oprindelige formål: at huse flådens proviant.

Alt i året 1832 havde rentekammeret her fået arkivlokaler og

1852—53 udvidedes disse både i de højere etager (til indenrigs-

og det slesvigske ministerium) og i den hvælvede stueetage.

Matrikelarkivet havde nemlig i lang tid lidt af en utilbørlig

snæver plads i det oprindelig anviste lokale i kancellibygningen

;

det fik nu en hvælving på 57 alens længde (og 20^'2 alens

indvendig bredde) i provianthusets sydlige ende. Kun en del

deraf indrettedes strax til arkiv, resten henstod i en del år

ubenyttet, men inddroges derpå under samme. I sommeren

1860 overlodes der derpå gehejmearkivet, som foran nævnt,

en tilsvarende hvælving i husets nordlige ende, og året efter
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tog marineministeriet de nærmest tilgrænsende hvælvinger,

„inventariekammeret" og «ærtehvælvingen" i brug; de skiltes

kun ved en bræddevæg og indrettedes uden mange omstændig-

heder til at modtage flådens i så mange henseender mærkelige

arkivalier. Pavillonen på Gammelholm solgtes og ombyggedes

til studenterforening. Få år efter blev den sidste fjerdedel af

provianthusets stue kårtarkiv for generalstaben, som samtidig

(1865) fik sine tegnestuer og øvrige lokaliteter i husets hoved-

etage. Dermed var denne store bygning fuldstændig tagen i

administrationens brug.

I årene 1873 ff. blev så godt som alle arkiverne trufne af

det fælles tab, til Preussen at udlevere alle arkivalier ved-

kommende de afståede hertugdømmer. Store masser leveredes

især fra rentekammerarkivet, og særdeles værdifulde samlinger

fra gehejmearkivet ; det tyske kancelliarkiv, de forskellige her-

tugelige og overretters arkiver, samt det slesvigske ministerial-

arkiv udleveredes så godt som helt; det holstenske var alt

1863 i Pløn faldet i Preussernes hænder. Det var uoprettelige

tab for vor historie, tab, hvis hele betydning endnu ikke kan

have klaret sig for den almindelige bevidsthed, eftersom vor

historieskrivning endnu er så langt tilbage i alt hvad der ved-

kommer den indre udvikling.

Ligesom efter afleveringerne til Norge skaffedes der imid-

lertid ved denne lejlighed god plads tilveje; det forhenværende

tyske kancelliarkiv blev endog helt tømt. Dette sidste gav dog

ikke anledning til en forbedring af de øvrige arkivers forhold,

men førte tværtimod til det modsatte resultat, idet den plan

fattedes her at anbringe finanshovedkassen. Det blev til den

ende nødvendigt også at bortflytte udenrigsministeriets arkiv,

og dette udførtes i året 1879, idet der indrettedes et nyt arkiv

på Amalienborg, i forbindelse med selve ministeriets lokale.

Den hele hvælving ombyggedes derefter, med tillæg af et

stykke af hjørnehvælvingen ud til slotspladsen, til hovedkasse,

med en ny indgang fra porten. Dermed var der efter halv-

andet hundred års forløb gjort et første og iøjnefaldende brud

på den af Fredrik IV trufne anordning i kancellibygningens

hele plan. —
I året 1S7() var Hall bleven minister for kii'ko- ol:' under-
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visningsvæsenet : han fandt snart sin opmærksomhed hendragen

på arkiverne, der nu for en helt overvejende del sorterede

under hans ministerium. Vanskelighederne ved en endelig

organisation syntes nu at være betydehg forringede; der var

dannet et nyt selvstændigt midpunkt for den i „kongerigets"

arkivkontor og ministeriernes antal var stærkt reduceret.

Der blev da også taget fat på sagen i det følgende år.

Udenrigsministeriet og de to militære ministerier vægrede sig

dog ved at gå ind på en yderligere indskrænkning af deres

særlige arkivvæsen og der blev da kun de to hovedarkiver

under selve undervisningsministeriet tilbage. For at forberede

deres forening forelagdes der i efteråret et lovforslag om „løn-

ninger for de ved arkivvæsenet ansatte embeds- og bestillings-

mænd". I dette foresloges det at ansætte en „rigs- og gehejme-

arkivar", to arkivarer og tre fuldmægtige. Den ene arkivar

og en fuldmægtig skulde have det nuværende gehejmearkiv,

den anden med to fuldmægtige det nyere regeringsarkiv, som

atter skulde deles i en historisk og en administrativ del, hver

med sin fuldmægtig. Det var altså den af departementschef

Larsen til sin tid fremsatte tanke, forenet med en stærk cen-

trahsation og derved gjort mindre uantagelig for den praktiske

arkivtjeneste.

Nærmere overvejelser synes imidlertid at have overbevist

kultusministeren om, at lovforslagets grundtanke var forfejlet;

den mødte modstand fra flere sider, ikke mindst fra gehejme-

arkivarens, medens den støtte, den fandt i folketinget, ikke

gav sig praktisk udtryk i nogen villighed til at bringe de nød-

vendige ofre: man vilde der både opnå de ønskede reformer

og tillige spare penge. Under disse forhold benyttede mini-

steren de forestående forhandlinger med Preussen om arkivernes

aflevering som anledning til at stanse sagens videre gang.

Hall genoptog ikke senere sit mislykkede forsøg; hans

nærmeste efterfølgere, J. J. A. Worsaae og J. K. H. Fischer ej

heller. Den sidste opfordrede vel (12. Marts 1877) gehejme-

arkivaren til i forening med chefen for kongerigets arkivkontor

(fra 1874 J. Grundtvig) at underkaste det spørgsmål en om-

hyggelig drøftelse, om den kongelige bibliothekbygning vilde

egne sig til en udvidelse af det samlede arkivvæsens lokaler.
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idet han iøvrigt lod forstå, at han delte sine formænds op-

fattelse af arkivvæsenets ordning: men da de tvende kommit-

terede end ikke prøvede på ved forhandling at enes om en

fælles udtalelse, men indgav hver sin fremstilling såvel af de

faktiske forhold som af de ønskelige reformer^), blev sagen

henlagt.

Under sådanne forhold sattes da arkivsagen omsider i

bevægelse af kammerherre J. F. Scavenius, som i året 1880

var bleven kultusminister, for nu endelig at føres til en fore-

løbig afslutning. Under 5. Oktober 1881 udgik der skrivelse

til de forskellige interesserede ministerier, såvel som til de to

hovedarkiver, med grundtrækkene til en ny ordning. Der

tilvejebragtes i alt væsenhgt enighed med de andre ministerier,

kun udenrigsministeriet forbeholdt sig et særligt arkiv for en

længere årrække, de militære etater mente at kunne nøjes

med mindre håndarkiver.

Et forslag til lønnings!ov fremsattes derpå i folketingets

møde den 19. December (1881): det opførte én arkivar, to

underarkivarer og fire arkivsekretærer, foruden en medhjælps-

sum på 12,000 kroner. I de ledsagende bemærkninger ud-

vikledes den påtænkte plan for arkivernes ordning. Alt hvad

der ikke holdtes tilbage ved selve administrationen, lidt mere

eller lidt mindre efter de forskellige forhold, vilde efter denne

plan være at samle til en' organisk helhed, i grupper efter den

historiske oprindelse. Enheden i det hele arkivvæsen vilde

blive repræsenteret i arkivarens embed, ligesom de egenlige

gehejmearkivarforretninger (bestjTelsen af kongehusets nyere

sager) vilde tilfalde ham; de to underarkivarer vilde derimod,

hver mjed to arkivsekretærer, komme til at forestå de to centra

for arkiyets daglige berøring med yderverden: expeditions-

kontoret for udlån til regeringskontorerne og læsesalen for de

besøgende. For begge vilde alle arkivets samlinger være til-

gængelige og således med fuld nytte kunne l^ruges under ét,

enten i administrationens og domstolenes tjeneste eller for

den historiske granskning. Med hensyn til de indre ordnings-

og registraturarbejder vilde derimod den hele arkivmasse være

') Tillæg B. til Ri}?sdagsti(len<len 1n77- -7S, side 298 Mi.

lu
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at dele i to hovedafdelinger, af hvilke ansvaret for den ene

væsenlig vilde komme til at påhvile den ene, for den anden den

anden miderarkivar. Selve delingen vilde ikke være at foretage

ved året 1750 eller et andet vilkårligt tidspunkt, men komme

til at rette sig efter de institutioner, hvis arkivalier der var tale

om. Året 1660, som det i hvilket hele den moderne admini-

stration har sit udgangspunkt, måtte i den henseende få en

afgørende betydning og iøvrigt den gennemgående modsætning

mellem de institutioner, som har havt rigets ydre sikkerhed

og de som har dets indre styrelse til formål, gøres gældende.

Som det vil ses, var den her fremsatte plan i sin grund-

tanke forskellig fra de tidligere; den søgte at oprette en

organisk helhed, en samling af historisk ordnede og

grupperede enkeltheder, hverken en mekanisk afdelt eller

en ensartet, konstig systematiseret enhed.

Den politiske situation førte det imidlertid med sig, at

lovforslaget slet ikke i denne rigsdagssamling blev behandlet.

Hertil kom, at gehejmearkivets registrator løjtnant Plesner

afgik ved .døden den 1. Juli 1882, medens arkivaren Wegener

ikke i sin høje alder ønskede at komme til at føre en reform

som den påtænkte ud i livet. Samtidig afgik også professor

K. Paludan - Muller ved døden, hvilket ganske naturligt frem-

kaldte en overvejelse af den mest hensigtssvarende anvendelse

af de yngre historikere i videnskabens og statens tjeneste. Da

derfor folketinget i efteråret 1882 anden gang henlagde lov-

forslaget uden at underkaste det nogen behandling, bestemte

minister Scavenius sig til ad administrativ vej at ordne de

under hans ministerium sorterende arkivers forhold. Ved

kongelig resolution af 22. December (1882) bestemtes, -at den

påtænkte forening af disse arkiver under en fælles bestyrelse

skulde finde sted fra den næstfølgende 1. Januar, dog selv-

følgelig således, at de ved tidligere lønningslove hjemlede be-

nævnelser på arkiverne og deres embedsmænd bibeholdtes.

Et samlet rigsarkivs deling i to afdelinger måtte altså foreløbig

blive til en omfordeling af arkivalierne imellem gehejmearkivet

og kongerigets arkiv, og denne bestemtes at skulle finde sted

efter de simplest mulige regler. Kongerigets arkiv skulde om-

fatte alle de i 1660 og senere oprettede civile kollegiers og
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ministeriers arkiver, alene undtagen udenrigsstjTelsen
;
gehejme-

arkivet altså alt det ældre, fremdeles alt vedkommende konge-

huset, udenrigsstyi-elsen, forsvarsvæsen og krigsforhold, samt

alt vedkommende de afståede lande.

Samtidig pålagdes det gehejmearkivaren at overtage stil-

lingen som arkivar ved det samlede arkivvæsen og det be-

tegnedes som hensigten, til de nævnte engang i tiden at samle

alle de øvrige af rigets centraladministration fremgåede arkiver^).

Gehejmearkivar Wegener, der i anledning af sit fyldte 80.

år havde søgt afsked fra statstjenesten, entledigedes fra årets

udgang og afleverede på dettes sidste søgnedag gehejmearkivet

til sin efterfølger.

Med denne afgørelse af de i en hel menneskealder svæv-

ende spørgsmål er der indtrådt et nyt afsnit i vore arkivers

historie. Det var netop 300 år efter de ældre rigsarkivers

samling på Københavns slot til historiografiens tjeneste, 150 år

efter at en nyere og rigere granskning havde taget sit udgangs-

punkt fra dem. Gid denne tilfældighed måtte være et godt

varsel for fremtiden; men gid først og fornemmelig et selv-

stændigl riges historie gennem kommende århundreder her

måtte blive nedlagt og mindet om de henrundne bestandig

være efterslægten dyrebar!

') Tillæg nr. li.
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I. Arkivernes tilsynsmænd 1523—1660.

A. Kongens kanslere.

1523—32. Klavs Cørtze (Cjordseii). Af en tysk adelsslægt i

Sønderjylland, der alt forekommer på Als 1344 osv. Medejer

af Solvig (ved Tønder), som i mange år var slægtens hjem.

Domprovst, 1526 erkedegn i Ribe domkapitel. Sekretær hos

hertug Fredrik og efter hans tronbestigelse 1523 udnævnt til

kongens kansler. Medlem af rigens råd. f Sept. 1532.

[Indlægger breve på Kalundborg Fole: Æld^^te d. arkivregistraturer

IV 418.]

1532-70. Johan ¥rh. F. 20. Febr. 1494, herre til Hessel-

ager på Fyn; 1514 student i Kbhvn., senere ved udenlandske

universiteter. 1520 sekretær i det danske kancelli og efter

Kristian IFs fordrivelse en af efterfølgerens mest betroede

mænd. 1532 kongens kansler. 1533—36 fjernet fra kancelliet

i Kbhvn., som styredes først af biskop Joakim Rønnov som

rigens øverste kansler, senere af grev Kristoffers kansler Mel-

kior Danrop (de Germania). 1536 tiltræder J. Fr. igen og

fungerer til sin død, 5. Decbr. 1570.

[Rørdam, Kbhvn. s universitets hist. I 391— iO"). Heise i Hist. tids-

skrift 5. række, II 181.]

1571—94. ISils Rås. F. 1534 på Starupgård i Viborg stift;

herre til Tårupgård ved Limfjorden. Studerede ved Kblivn.s

universitet (i huset hos Nils Henuningsen), derpå i udlandet.

1560 sekretær i danske kancelli. Efter Johan Fris's død sværger

han 1. Jan. 1571 kongen kansleredoii. 17. Maj 1573 formelig
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udnævntj til kansler på herredag i Randers. 27. April 1588

på herredag i Andvorskov udnævnt til medlem af regerings-

rådet, t 29. Juni 1594.

[Rørdam, anf. skr. II 384-96.]

1596—1616. Kristian (Henriksen) Fris. En brodersøn af

kansleren Johan Fris, f. 21. Decbr. 1556 på Ørlunde på Fyn;

herre til Borreby på Sælland. Han studerede udenlands

1566—81; 19. Maj 1583 forlenet med Trondhjem med Jemte-

land og Herjedalen; 16. Juli 1589 med Andvorskov; 6. Juni

1596 kongens kansler. Embedet var i mellemtiden efter Nils

Kås's død bleven styret af vicekansleren Mandrup Parsbjerg.

t 29. Juli 1616.

[Smst. III 466—80.]

1616—39. Kristian (Jørgensen) Fris. F. 4. Novbr. 1581 på

Krastrup i Jylland; herre til Kragerup på Sælland. Tjente

under prins Mavrids af Oranien og udmærkede sig senere i

Kalmarkrigen. 16. Maj 1615 hovmester hos prins Kristian;

1. Decbr. 1616 kongens kansler ved lensmødet; dagen efter,

selve forleningsdagen, slagen til ridder, f 1. Oktober 1639.

[Slange, s. 386. 983. Fridericia, Danmarks pol. hist. 1629—35, s. 78 f.]

1640—57. Kristen Tliomraesen (Sehested). F. 17. Febr. 1590

på Bækmark ved Lemvig; herre til Stovgård ved Horsens.

9. Febr. 1613 sekretær i danske kancelli; 1. Juni 1615 kammer-

junker; 6. Maj 1617 hovmester hos prins Kristian; bruges i

diplomatiske sendelser ; 6. Maj 1625 rigsråd ; 1630 rigens kansler

;

4. Maj 1640 kongens kansler, f 5. Avg. 1657. Embedet blev

derefter ubesat.

[Fridericia, anf. skr. s. 82.]

B. Øverste sekretærer i det danske kancelli.

1523—44 (V). Jesper (Kasper) Broliinan. F. i Kbhvn. 1488.

Optoges i danske kancelli i kong Hans's tid; efter hans død

udenlands. Magister. Øverste (V) sekretær i Kristian IFs kan-

celli. Ligeså hos Fredrik I og Kristian III. Fra c. 1544—45
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synes han at have forladt kancelliet, f 11. Xov. 1562. Epitaf

i Frue kirke i Kbhvn.

[Danske mag. YI 1—27 og 34—49. Marmoia Dan. I 71 f. I hof-

ordningen af 1538 står han efter kansleren og foran de „andre

danske skrivere", med 3 heste, ligesom senere de øverste sekre-

tærer.]

1544(?)— 59. Korfits Kuudsen llfeld. Herre til Kogsbøl på

Fyn. Nævnes alt i sommeren 1544, mider kancelliets ophold

i Rensborg, næst efter kansleren. Efter kong Kristian IIFs

død blev han rigsråd, f 12. Marts 1563.

[Rørdam, Kbhvn.s universitet II 400 ff.]

1559—73. Hans Skovgård. Herre til Gundestrup (nu Gun-

nerstorp) i Skåne. 1548 sekretær i det tyske, året efter i det

danske kanceUi; øverste sekretær efter. Korfits Ulfeids afgang,

1559. Ud af kancellitjenesten 25. Nov. 1573: derefter rigsråd

og lensmand på Helsingborg, f 18. Juli 1580.

[Smst. s. 403 ff.]

1573—80. Arvid (Arild) llvidtfeld. F. 11. Sept. 1546 på

Bergenhus; søn af Kristoffer Hv. og Ølgård Trolle (Herlufs

søster); herre til Oddersbjerg i Skåne. Opdragen i Kbhvn.;

16. til 24. år i udlandet. 1569 ind i danske kancelli ; 5. Febr.

1572 sekretær; 26. Xov. 1573 øverste sekretær; afgår fra kan-

celliet 20. Avg. 1580. Optages 1586 i rigsrådet og forlenes med
Tryggevælde; 30. Maj s. år bliver han rigens kansler. 11. Juni

159() forlenes han med Vordingborg, og 1597 med Dragsholm.

1. Febr. 1609 afsked som rigskansler, f 1^>- Decbr. 1609 på

Herlufsholm. Udgiver 1595—1604 sin Danmarks riges historie

i 10 bind.

1580—89. Ahsaloii Juul. Søn af den lovkyndige lands-

dommer i Viborg Axel J.; herre til Mejlgård i Jylland. 26. Jan.

1575 sekretær i danske kancelli; 20. Avg. 1580 øverste sekre-

tær: til 2. Sept. 15S9. j 16. Xov. 1589.

1589—95. Kristian Holk. Son af Henrik H. til Honliave

på Als (sekretær i danske kancelli i Fredrik 1 og Kristian lll's

tid. t l'"i79): f. her 29. Maj 1558; herre til Højgård ved Vejle.

27. Juli 1582 sekretær i danske kancelli: 12. Sept. 1589 øverste

sekretær; afgår 12. Juli 1595. 9. Juni 159() rigsråd og lens-
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mand på Tryggevælde; 1601 på Hald; 1611 på Silkeborg; afgår

fra statstjenesten 1631. f 18. Marts 1641.

[Rørdam III 481 ff.]

1595_1602. Sivert Grubbe. Søn af rigens kansler Ejler Gr.

til Lystrup, hvor han fødtes 6. Marts 1566; herre til Hofdale

i Skåne. Studerede i udlandet 1580—89; 14. Juni 1589 sekre-

tær i danske kancelli; 12. Juli 1595 øverste sekretær; afgår

6. Maj 1602. Derefter lensmand på Malmøhus, Lundegård osv.

i Skåne, til 1628. f 27. Marts 1636.

[Rørdam, III 490 ff. Danske mag. 4. række II 384. IV 12.]

1603—10. Nils Rrag. F. 14. Maj 1574 på hans fædrenegård

Agerkrog; herre til Agerkrog og Trudsholm i Jylland. 28. Juni

1596 sekretær i danske kancelli; 30. Juni 1603 øverste sekre-

tær; afgår 4. Juh 1610. 1613—40 landsdommer i Jylland.

1649 rigsråd, f 14. Maj 1650.

[Ligprædiken.]

1610—14. Tyge Lange. Herre til Kærgård og Brejning i

Jylland. 5. Okt. 1606 sekretær i danske kancelli; 14.Avg. 1610

øverste sekretær, f 24. Maj 1614.

1616—23. Nils Fris. Broder til kansleren Kristian Fris til

Kragerup. Herre til Krastrup i Jylland. 2. Sept. 1614 sekretær

i danske kanceUi; 11. Sept. 1616 øverste sekretær; afgår 24.

Avg. 1623. t 23. Okt. 1639.

1626—44. Iver Vind. F. 1. Juni 1590 i Roskilde. Herre

til Nørholm i Jylland. Udenlands 1607-12. 12. Avg. 1612 til

2. April 1621 sekretær i danske kanceUi (brugtes i forskellige

diplomatiske sendelser); 13. Dec. 1626 øverste sekretær; 11.

Dec. 1644 rigsråd, f 17. Febr. 1658.

[Danske samlinger IV 1— 11.)

1645—53. Otte Rrag. Søn af den ovenfor nævnte Nils

Krag, f. 5. Sept. 1611 på dennes gård Agerkrog. Herre til

Voldbjerg i Jylland. 3. Juli 1638 sekretær i danske kancelli;

13. Jan. 1645 øverste sekretær; 22. Juni 1653 rigsråd, f 4-

Febr. 1666.

[Ligprædiken.]

1653—69. Erik Rrag. Herre til Bramminge i Jylland.

18. April 1643 sekretær i danske kancelli; 22. Juni 1653 øverste
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sekretær; bestyrer kanslerembedet efter Kristen Thommesens

død 1657; ny bestalling fra 1. Nov. 1660; 1665 gehejmeråd:

afgår 3.Febr. 1669; 1<371 ridder af Danebrog. f 22. Juli 1672.

[Melsen, Skadst herred s. 118 ff.]

C. Kongelige råder og kammersekretærer
i det tyske kancelli.

1523—42. \f'olfo[ang v. ttteiihof. Kong Fredrik Fs tyske

kansler 1523. Han bruger hvælvingen på Gottorp som rig:^

arkiv (se nedenfor).

[Ældste d. arkivregistratuier IV 419.]

1541—61. Antonius Hanisch. Fra Meissen: 15. Maj 1541

omtaler kong Kristian III ham som optagen i kancelliet (fra

Wittenberg). Han blev senere kammersekretær og havde som

sådan kongens lille segl (sekret), f 22. Juh 1561. Han regi-

strerer 1548 en del af kancelliernes arkiv i Kbhvn.

[Geh. ark. årsberetn. I 219. Krag, Kristian III præf. 114. Rordam,

Kbhvn.s universitet I 296. II 550. IV 197. Kirkeh. saml. V 497.]

1542—59. Andreas Barby. Kom 1542 efter Wittenberg-

ernes anbefaling i Kristian IIFs tjeneste, efter Uttenhofs død.

f 3. Avg. 1559. Nævnes oftere i forbindelse med rigsarkiverne

og deltog 1548 med Hanisch i registreringen af det i Kbhvn.

[Rordam, I 420 ff.|

1559—66. Iljeronimus Thenner. Født i Hessen; studerede

lovkyndighed, bl. a. i Orleans; dr. juris. I tyske kancelli fra

10. April 1558: ny bestalling fra 30. Sept. 1559 (efter Bar-

bys død); højt betroet mand, kaldes tysk kansler; fængsles

17. Okt. 1566, da han imod sin ed vil forlade landet. Død

13. Marts 1570 som fange på Dragsholm. Omtales i forbind-

else med arkivet.

[Ny d. ma^. VI 21f) fT. Rordaiii. Monunienta I 685 ft'.l

1557—93. Kasper Paslich. Fra Ponmiorn; herre til Lid-

do \v- og Rønnebjeksholm. Studerede fra 1550 i Wittenberg og

Rostok: licentiatus juris. 2. Juni 1557 kongl. råd og decanus

i Roskilde. Indtog efter Thenners tid den første plads i det



156 Arkivembedsmænd 1523—1882.

tyske kancelli; afløses 1593 af Henrik Ramel. f 22. Okt. 1597.

Arkivet på Kalundborg fandtes 1580 forseglet med hans segl.

[Rørdam, II 397 ff. Danske mag. 4. række II 384.]

1593— 1610. Henrik Ramel. Adelsmand fra Pommern;
8. Avg. 1582 hofjunker og Kristian IV's hovmester; 8. Jan.

1584 skænker kongen ham Bækkeskov kloster i Skån«; 15.

Avg. 1590 forlenes han med Åhus for tjeneste i tyske kancelli.

1593 stilles han i spidsen for det og indføres 17. Sept. s. år

på Fovslet i Haderslev amt, som han i den anledning forlenes

med. 10. Juni 1596 rigsråd, f fe 27. Febr. 1610.

1592—1602. Avgust Erich. Fra Dresden. 25. Nov. 1582

sekretær i tyske kancelli. Var senere kammersekretær (øverste

sekretær), som det synes efter Abel Berners afgang, den 13.

Maj 1592. 10. Juni s. år fik han kannikedømme i Roskilde,

f 7. Nov. 1602. Han udgav en bog om Kristian IV's kroning

og roses for sin lærdom og historiske kundskab. Efter arki-

verne i Kbhvn. og Gottorp udarbejdede han et repertorium

over hertugdømmernes historiske retsforhold, ligesom han 1596

foretager udlån fra hvælvingen, 1600 fra tyske kanceUi.

[Lyskander, af Rørdam, s. 192. Danske mag, 4. række II 384.]

1602—23. Leoiiliardt letziier. F. i Lyneburg , 10. Juni 1570.

Studerede i Wittenberg, Leipzig og Jena og blev i Basel

dr. juris. 20. Febr. 1602 sekretær i tyske kancelh; 7. Avg.

1605 tillige professor i lovkyndighed ved universitetet. 2. Juni

1615' hofråd; kaldes også vicekansler (der var ingen kansler).

1. April 1623 afsked, f 25. Juli 1629.

[Rørdam III 625 ff.J

1621—55. Fredrik Gynther. F. i Helmstedt 17. Marts 1581;

fader Oven G. fra Holsten. 24. Okt. 1615 sekretær i tyske

kancelli; .1. Febr. 1621 kammersekretær, f 30. Juni 1655.

[Universitetsprogram.
j

1648—60. Theodor Leiite. Født 1605 i Westphalen; hans

fader Hugo L. var landsyndikus hos ridderskabet i Osna-

briick. 1635 til Holsten; 1637 råd og kammersekretær hos

erkebiskop Fredrik af Bremen (prins af Danmark). 1647 hos

ham som hertug og statholder i Flensborg. 10. Nov. 1648
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bestalling som kammersekretær hos ham som koiiofe. 9. Nov.

1660 råd, tysk kansler og assessor i collegio status (bestalling

af 28. Aprif 1662). f 20. Febr. 1668.

[Ligprædiken.]

1637—52. Filip Julius Borneman. F. i Bikkeburg 2.

Sept. 1599. 1626 kammersekretær hos prins Fredrik (III) og Ulrik

på deres rejser. 28. Febr. 1629 sekretær i tyske kancelli;

1634—37 hos erkebiskop Fredrik (III) i Bremen; 28. April 1637

i tyske kancelli, f 9. Avg. 1652. Siges i sønnen Johan Adolf

B.'s ligprædiken (1706) at have været to kongers „arkiv- og

kammersekretær"

.

[Ligprædiken (håndskrift).]

1652—67. Jørgen Reitzer. F. 24. Sept. 1620 i Kbhvn.,

søn af magister Ernst R. 27. Okt. 1652 sekretær i tyske kancelli

med særligt iihyn med arkivet. 17. Dec. 1667 udnævnes Johan

Moth til arkivar og får anvist hans værelse. 24. Juli 1669

assessor i rentekammeret, f 9. Febr. 1676.
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II. Arkivembedsmænd 1660—1882.

I. Hovedarkivet (Gehejmearkivet).

A. 1663—1731.

Arkivarer 1663—1725.

1663-76. Peder Schumacher (Griffeiifeld). F. 24. Avg. 1634

i København; drog udenlands 1653—61, derpå privatsekretær

hos rigskansler Peder Retz. 27.- Maj 1663 udnævnt til kongens

arkivar og bibliothekar ; bestalling og instrux 8. Marts 1664.

Kongens kammer- (d. e. kabinets-) sekretær 30. April 1665; efter

danske kancellis instrux af 23. Juni 1666 har han her plads

ved siden af den øverste sekretær. 23. Sept. 1668 kancelliråd;

23. Febr. 1670 ober- og gehejme- kammersekretær, assessor i

collegio status og højesteret. 15. Juli 1671 adlet (Griffenfeld),

14. Sept. gehejmeråd, 12. Okt. ridder af Danebroge. 26. Nov.

1673 rigskansler, greve og ridder af elefanten; 3. Avg. 1674

(efter Peder Retz's død 10. Juli) ny instrux som rigskansler

med udvidet myndighed (storkansler). Fængslet 11. Marts 1676.

t i Trondhjem 12. Marts 1699.

1676—77. Fredrik Wolf. Blev 7. Marts 1660 sekretær og

arkivar i tyske kancelli (nye bestallinger 26. Nov. 1669 og 10.

Maj 1671). Han brugtes alt da tillige i hvælvingen og var i

året 1664 med til at overlevere Schumacher arkivet; han gik

ham også senere her til hånde. 3. April 1676 bestalling som

„gehejmearkivar". 2. Nov. 1677 bevilges der hans enke Anna

Margrete Ellerin 300 rdl. af hans tilgodehavende løn til hans

begravelse.
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1677— 8"*". Rasper Scholler. Søn af Kristen Schøller, borge-

mester i Køge, f. 6. Juli 1644; blev efter Griffenfelcls fald 28.

Marts 1676 seki'etær og gehejme- bogholder, d. e. sekretær i

gehejmerådet ; 22. Juni 1678 kammersekretær ; 20. Febr. 1679

adlet; 29. xAIarts 1680 tillige kancelliråd; 6. Maj 1684 etatsråd.

I årene 1679—80 findes hans håndskrift i arkivets journal.

Død 29. Dec. 1719 som justitiarius i højesteret. Var i Kri-

stian V's tid en meget indflydelsesrig mand.

168*—99. Mathias .Hoth. Søn af livlægen Povl Moth og

broder til grevinden af Samsø, Sofie Amalie. 21. Jan. 1675

assessor i kammer-kollegium, 23. Maj 1676 i danske kancelli.

20. Marts 1679 adlet. 16. April 1680 kancelliråd og kammer-

sekretær for de norske sager ; 6. Maj 1684 etatsråd ; kaldes da

tillige assessor i det danske og tyske kancelli; 1696 gehejme-

råd. Afskediget efter Kristian V's død, Avgust 1699. f 19.

Marts 1719. Han havde som oversekretær og medlem af

gehejmerådet stor indflydelse og var en ynder og beskytter af

videnskaberne (har grundlagt det danske ordbogsarbejde).

[Xy danske magasin Y 245 ff.]

1700—25. Fredrik Rostgård. Søn af den bekendte ride-

foged Hans Rostgård, f. SO.Avg. 1671. Udenlandsrejse 1690—99.

9. Marts 1700 gehejmearkivar. 2. Juni 1702 justitsråd og adlet;

19. Nov. 1712 etatsråd; 29. Dec. 1719 justitiarius i højesteret;

2. Dec. 1721 oversekretær i danske kancelH. Afskediget 17. Jan.

1725 fra alle embeder. 29. Okt. 1727 amtmand i Andvorskov

og Korsør amter; 2. Dec. 1730 translatør ved Øresunds told;

19. Febr. 1731 afsked, f 25. April 1745 som konferensråd.

[Le.'ned af Langebek. Chr. Bruun: Fr, R. 2 bind.]

Arkivsekretærer 1684 1731.

1684—90. Thomas Bartholin. Søn af den berømte

anatom Th. B., f. 29. Marts 1659. 23. Febr. 1684 antiquarius

regius; 29. Avg.s. år tillige arkivsekretær (fra 1. Juli). Lærd

kirkehistoriker, f 5- Nov. 1690.

[Giessing, JuliellaM'ere II 1, s. 74. Nord. tidsskr. f. oldkyiid. III 53 ff.

Pontoppidans annales I fortale s. 5.]
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1690—97. Søren Rasmussen. Søn af kancelliforvalteren

Rasmus Rasmussen (se danske kancelli). Sekretær i danske

kancelli fra 1684, 26. April ; fungerer efter Bartholins død tillige

som arkivsekretær. 29. Sept. 1691 tillige assessor. Han var

gift med Sofie Amalie Tuxen, datter af ridefogden Lorens

Tuxen, og arvede dennes hus i København. Opgav 1697 stil-

lingen ved arkivet. 9. Juli 1705 forsegledes hans kontor og

han selv fik husarrest på grund af bestikkelser; han rømmer

landet 24. Sept. s. år. Senere benådet, f 1729.

[Giessing, Jubellærere II % 282. Kbhvn.s dipl. III 679. II 814. Stolpe,

Dagspressen II 348 ff.]

1697—1730. Arne Magnussen. Født 1663 på Island;

kom 1683 til København og året efter til arkivsekretær Th.

Bartholin; 1686—90 i hans hus; derefter bibliothekar hos M.

Moth og i hans hus. 20. Febr. 1697 bestalling som arkiv-

sekretær. 1702— 13 for det meste på Island. 15. Jan. 1714

tilskøder han kongen sit ved ægteskab med enken Mette Fi-

scher erhvervede hus ved proviantgården. Fra 17. Jan. 1725

selvstændig forstander for arkivet, f 7. Jan. 1730. Berømt

som lærd oldkyndig og samler af islandske håndskrifter og

nordiske oldbreve.

[Biografi i Nord. tidsskr. f. oldkynd. III.]

1729—30. Kristian Ludvig Harboe. Søn af Niko-

laus H.
,

præst og provst i Ulkebøl på Als, søskendebarn til

biskop Ludvig H. fra Broager. F. 1693
;
pagehovmester. 4. Marts

1729 bestalling på at gå Arne Magnussen til hånde for efter

hans død at følge ham i „arkivsekretariatet". 17. Nov. 1730

ordre til at aflevere arkivet til Hans Gram. 13. Jan. 1731

kontrollør ved det stemplede papir. 8. Maj 1739 kancelliråd.

t 3. Marts 1769.

[Giessing, Jubellærere II 2, 260. tab. III.]

1730—31. Hans Gram. Udnævnes 17. Nov., tiltræder

19. Nov. 1730; 25. Maj 1731 gehejmearkivar (se næste side).
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B. 1731—1882.

Gehejmearkivarer.

1731—18. Hans Gram. Søn af den bondefødte præst Nils

Hansen Gram i Bjergby, Vendsyssel; f. 28. Okt. 1685. 1711—20

konrektor ved Frue skole i Kbhvn. 1715 prof. i græsk ved

universitetet. 17. Nov. 1730 kongl. historiograf, bibliothekar og

arkivsekretær. 25. Maj 1731 gehejmearkivar og justitsråd.

22. April 1746 etatsråd, f 19. Febr. 1748.

[Literatur hos Hundrup, Metropolitanskolens lærere, I 51. — Danske

samlinger 2. række I 309 (hans testamente), 366—75 (hans egen

beretning om sine historiske arbejder). Hist. tidsskr. 5. række

lY. 56 ff.]

1748— 75. Jakob Laiigebek. Søn af præsten Fredrik L. i

Skjoldborg i Thy. f. 23. Jan. 1710. 1732 theol. kand. Fra

Oktober 1739 i Grams hus og amanuensis ved det store kgl.

bibliothek. Udgav i forening med den senere biskop Ludvig

Harboe Dånische Bibliothek (1737—39). Stiftede 1745 sel-

skabet for fædrelandets historie og sprog og udgav Danske

magasin, 6 bind, 1745—52. 23. Febr. 1748 udnævnt til ge-

hejmearkivar (bestalling 1. Marts). 9. Nov. 1753 justitsråd;

18. Maj 1770 etatsråd, f 16. Avg. 1775. Udgiver Scriptores

rerum Danicarum med. ævi. I—III.

[Slægten : Hundrup, Slagelse skoles lærere s. 6 f. Ny d. mag. IV, for-

tale p. III s. 1 ff. Werlauff, Danske selskabs historie, N. M.

Petersens literaturhist. IV, 326—41, V, % 60—64. Hist. tidsskr.

5. række IV, 87 ff. Norsk hist. tidsskr. II 300 ff. Danske sam-

linger IV, 37 ff.]

1775—80. Gerhard Scbening. Søn af en landhandler på

gården Skotnes på Vestvågøen i Lofoten, f. 3. Maj 1722. Han
lå ved universitetet i Kbhvn. 1742—51 og blev theol. kand.

15. Jan. 1751 rektor i Trondhjem. Stifter hei 1760 i forening

med biskop Gunnerus og P. Fr. Suhm videnskabernes selskab.

22. Febr. 1765 prof. i historie ved akademiet i Sorø. Forlod dette

sted 1773 for at berejse og beskrive Norge. 23. Avg. 1775

udnævnt til gehejmearkivar. f 18. .Juli 1780 (justitsråd fra 29.

Jan. 1774). Hån er den første gransker i Norges historie i

den nyere tid. Skrev begyndelsen til en Norges historie, 3

11
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dele, 1771—81, samt flere mindre undersøgelser; påbegynder

den store udgave af Snorre.

[L. Daae, G. Schøning, en biografi, 1880. Suhms skrifter VI 29 ff.

79 ff. XV.]

1780—91. Kristian Eberhard Voss. Søn af buntmageren

Johan Fos i Kbhvn., f. 20. Marts 1706. Studerede i Tyskland,

i mange år i huset hos ministeren Berkentin (f 1758) som

informator og sekretær. 16. Maj 1760 sekretær i tyske kan-

celli, tjener i arkivet. 17. April 1771 arkivar. 1. Nov. 1780

gehejmearkivar og justitsråd, f 11. Jan. 1791.

[Selvbiografi hos Worm III 882. Nyerup 680. Sml. Kbhvn.s diplom.

III 689.]

1791— 1829. Grim Jousen Thorkeliii. Søn af Jon Teitson på Bæ
ved Hrutafjord på Island, f. 28. Sept. 1752. Gik i Skålholt dom-

kirkes skole, derpå 1770—73 i Kbhvn.s Frue skole. 22. Marts

1776 jurid. kand. 23. Marts 1777 stipendiar ved den arnemag-

næanske kommission. 16. Aug. 1780 medhjælper i gehejmearkivet

hos den s. dag udnævnte, men aldrig tiltrådte arkivar Skule

Thordarson Thorlacius, hvem han ligeledes skulde gå til hånde

ved fortsættelsen af Schønings udgave af Snorre. 24. Marts

1784 exspektance på embedet som gehejmearkivar. Udenlands

(i England osv.) 1786—91. 11. Jan. 1791 gehejmearkivar; 14.

Febr. 1794 justitsråd; 21. Avg. 1810 etatsråd; 1. Nov. 1828

konferensråd. f 4. Marts 1829. Han udgav et diplomatarium

Arna-Magnæanum, 2 bind, 1786, og den første udgave af

Beowulf, 1815.

[N. M. Petersen, V, 2, 130. 219. Erslews forfatterlexikon III 349. Selv-

biografi og aktstykker i G. A.]

1829—47. Fin Magnussen. Søn af lagmanden Magnus Olavson

på Skålholt, Island; f. 27. Avg. 1781. Studerede lovkyndighed

1798—1800 og var derefter sagfører på Island. 1812 til Kbhvn.

for med privat understøttelse at fortsætte sine oldhistoriske

studier. 28. Sept. 1815 professor, holder forelæsninger ved

universitetet, fra 10. April 1819 tillige ved konstakademiet

(nordisk gudelære osv.). 24. Sept. 1823 medhjælper i gehejme-

arkivet. 10. April 1829 gehejmearkivar. Kongevalgt medlem

af stænderforsamlingen i Roskilde (for Island). 4. Juni 1839
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etatsråd, f 24. Dec. 1847. Udmærket oldgransker og mytholog;

rig forfattervirksomhed.

[Kofods lexikon XXIV 451—57. Erslew II 204.

J

1848—82. Kasper Fredrik Wegener. Søn af præsten Hans

Kristian W. i Gudbjerg pa Fyn, f. 13. Dec. 1802. Theol. kand.

;

6. Maj 1826 adjunkt i Sorø; 27. Okt. 1836 dr. phiL; 25.

Marts 1837 lektor i historie og geografi; 17. Juli 1847 konge-

lig historiograf. 11. Marts 1848 gehejmearkivar. 31. Okt. tit.

professor; kongevalgt medlem af rigsforsamlingen. 10. Juli

1849 etatsråd; 27. Juni 1852 konferensråd. 31. Aug. 1862

ridder af Danebroges storkors. 22. Dec. 1882 afskediget i

nåde fra 31. s. m. Gehejmekonferensråd. Historisk forfatter:

udgav xli'sberetninger fra det kgl. gehejmearkiv , 6 bind,

1849—82.

Registratorer 1776—1882.

1776—92. Jens Jakob Weber. Præstesøn fra Soderup,

Sælland; f. 22. JuH 1742. Bibliothekar hos Suhm og fra 1765

amanuensis ved universitetsbibl. 18. Dec. 1776 registrator; 26.

Okt. 1792 fritages han fra dette embed med ventepenge. 13.

Jan. 1800 revisor i danske kancelli, f 17. Juni 1805. Han
deltog i forskellige videnskabelige foretagender, assisterede ved

møntsamlingens indrettelse på Rosenborg, fra 15. Maj 1786

sekretær i danske selskab, o. 1.

[Nyerup og Kraft, 642. Suhms skrifter XY 09. Werlauff, Danske

selskabs hist. s. 98. 106. 125.1

1805—30. Peder Jakob Hygom. Født 1754. 29. Sept.

1781 tit. kancelliråd. Fra 1798 afskriver i arkivet; 29. Marts

1805 registrator; fra 17. Avg. 1810 årlig løn. 27. Febr. 1830

afskediget, efter alt i en række år at have været utjenstdygtig.

1830—45. Nils Mathias Petersen. Husmandsøn fra

Sanderum på Fyn, f. 24. Okt. 1791. 25. Avg. 1815 anden lærer

ved Brahetrolleborg seminarium; efter dets nedlæggelse 1826

på ventepenge. Studerer i Kbhvn. de nordiske sprogs hist.

og løser et prisspørgsmål om dette enme. 21, Nov. J(S29

anden underbibliothekar ved universitetsbibl. 27. Okt. 1830

11*
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registrator. 1839—48 sekretær i danske selskab. 28. Marts

1845 extraord. prof. i de nordiske sprog; I.Jan. 1856 etatsråd,

f 11. Maj 1862. Udgav 1829—30 sin sproghistorie, 2 bind;

1834—38: Danmarks historie i hedenold, 3 bind; 1839—44:

Hist. fortællinger om Islændernes færd, 4 bind; 1842—58 med

Molbech: Danske diplomer; 1849: Nord. mythologi : 1853—61:

Dansk literaturhistorie, 6 bind. Hans afhandhnger er udgivne

i 4 bind, 1870—74.

1845—51. Hans Knudsen. F. i Assens 10. Nov. 1801;

studerede lovkyndighed. 26. Avg. 1835 kopist i gehejtnearkivet

;

8. Maj 1845 registrator, f 20. Maj 1851. Udgav første hefte

af en Danmarks topografi i middelalderen (1835); samlede

Diplomatarium Ghr. I og flere rækker aktstykker (Anti-slesvig-

holstenske fragmenter).

1851—63. Mikael Nikolaj Kristoffer Kali-Ras-

mussen. F. 25. Juni 1816 i Kbhvn. 18. Juli 1845 kopist i

gehejmearkivet ; 17. Marts 1849 inspektor ved læsestuen; 5. Avg.

1851 registrator. I.Jan. 1856 tit. prof. ; 1860 sekretær i danske

selskab. Bekendt som lærd personalhistoriker. f 12. Marts

1863.

1863—82. Kristian Ulrik Adolf Plesner. F. 25.

Febr. 1826 i Humble præstegård; studerer lovkyndighed.. 6. Juni

1849 stipendiar i gehejmearkivet; 30. Sept. 1851 reserveløjtnant

i artilleriet (til 21. Sept. 1854); 30. Juni 1852 konstitueret som

kancellist, 28. Avg. 1854 endelig ansat. 30. Marts 1861 inspektor

ved læsestuen; 29. April 1863 registrator. S. år sekretær i

danske selskab, f 1. Juli 1882.

1882. Fredrik Janus Krarup. F. 6. Marts 1841. 1866

kand. mag. 1. Juli 1863 stipendiar; 11. Marts 1870 assistent •

(kopist) ; 22. Dec. 1882 registrator.

Andre embedsmænd.

Søren Abildgård. F. 1718 i Flekkefjord. Ledsagede

Langebek som tegner til Sverig og Østersølandene 1753—54.

27. Febr. 1756 udnævnt til arkivtegner; 10. Juni 1778 fritaget

for at rejse omkring i landet, f 1791. (Fader til de to be-
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rømte brødre, maleren Nikolaj A. og veterinærskolens grund-

lægger, Peter Kristian A.)

Tyge Alexander Becker. F. 17. Maj 1812 på Tirsbæk

ved Vejle ; tog 1842 magisterkonferens. 27. Avg. 1845 arkivar

ved det da oprettede historisk-genealogiske arkiv ved ordens-

kapitlet; 28. Juni 1847 tit. prof.; 31. Dec. 1849 extraordinær

medhjælper i gehejmearkivet efter hint arkivs optagelse i dette.

1851—60 sekretær i danske selskab, f 9. Nov. 1869.

Karl Markus Andreas Matthiessen. F. 14. Xov. 1820

i Oversø præstegård ved Flensborg; 1843 student; 6. April

1850 stipendiar i gehejmearkivet; 29. April 1863 inspektor

ved læsestuen.

II. Den civile centraladministration.

A. Danske kancelli.

Kancelliforvaltere 1660—1736.

1660— 1707. Rasmus Rasmussen. Blev 6. Okt. 1652

„kancellitjener" eller „kancelliforvalter" (af det tyske „kanzelei-

verwandter" ) ; fra 9. Avg. 1657 løn med renteskrivere. Han

blev en anset og formående mand. Død i første halvdel af

1707.

[Personalhist. tidsskr. I 212: gravsted i Nikolaj kirke. Hist. tidsskr.

5. række I 652. Sulims nye samlinger I 13.]

1676—1712. Søren Vestesen. 23. Maj 1676 anden

kancelliforvalter, f 10. Dec. 1712.

1677—85. Henrik Lund. Brodersøn til Zakarias L. fra

Nybøl, rektor på Herlufsholm og tysk sekretær. Var i 5 år

privatsekretær hos Griffenfeld og sad længe arresteret efter hans

fald. 17. April 1677 bestalling som :l kancelliforvalter for at

gå sin svigerfader Rasmus Rasmu.ssen til hånde; 7. Sept. 1678

gehejmeregistrator i tyske kancelli; får samtidig et lionorar på

3(X) rdl. for at have registreret dokumenter i danske kancellis

arkiv, f 5. Maj 1685 (uden virkelig at tiltræde embedt't som
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kancelliforvalter). Han arvede sin farbroders håndskrevne

samlinger, der fra ham synes tildels at være komne til Johan

Moth, arkivar i tyske kancelli.

[G. L. Wad, Rektorerne på Herhifsholm, 140 ff. 152. Weiiauff, Kgl.

bibl. 2. udg. 108 f. S. B. Smith, Kbhvn.s universitetsbibl. s. 42 f.]

1707— 13. Hans Rasmussen. Søn af Rasmus R.; blev

20. Okt. 1704 adjungeret kancelliforvalter, idet hans broder

assessor Søren R. (se hovedarkivet) havde opgivet sin exspek-

tance på embedet. Følger efter sin fader i første halvdel af

1707. t (før 15. Marts) 1713.

1712—20. Jens Klog. Kopist i danske kancelli; 29. Maj

1702 tillige kancellist. 20. Okt. 1704 exspektance på kancelli-

forvaltertjenesten ; tiltræder efter Søren Vestesens død, 10. Dec.

1712. t (før 31. Juli) 1720.

1713—36. Nikolaj Fx an k. Rådstueskriver i Trondhjem

;

15. Marts 1713 kancelliforvalter; 26. Dec. 1721 kancelliråd; 16.

Marts 1731 justitsråd.

Arkivsekretærer 1736—59.

1736—49. Jens Severin Wartberg. 10. Juli 1723

sekretær i danske kancelli; 8. Okt. 1734 assessor i højesteret;

24. Febr. 1736 tillige arkivsekretær, med 3 registratorer og

kancelHster. 28. Nov. 1739 tillige generalprokurør ; 4. Sept. 1747

etatsråd, f H.Sept. 1749.

1749—59. Jens Ågård. 31. JuU 1739 kancellist i danske

kancelli og registrator i arkivet. 15. Dec. 1741 sekretær i kan-

celliet. Forestår arkivet efter Wartbergs død. 11. Jan. 1754

justitsråd, f 30. Juni 1759.

Arkivarer 1759-1874.

1759—71. Bolle Viiliiin Luxdorf. Sønnesøn af oversekretæren

B. L., der blev adlet 1679; søn af oberst Kr. L.; f. 24. Juli

1716 på Mørup. 8. Dec. 1734 sekretær i danske kancelli; 14,

Nov. 1738 tillige vicelandsdommer på Sælland; 1744 assessor

i højesteret; 4. Sept. 1747 justitsråd; 15. Sept. 1749 general-

prokurør. 11. Okt. 1752 etatsråd; 16. Febr. 1753 maitre des
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requétes i danske kancelli; 13. Juli 1759 tillige arkivar; 8. Nov.

1766 konferensråd. Afgår ved kancelliets omdannelse 20. April

1771 fra arkivet. 4. Marts 1773 første deputeret (d. e. præsi-

dent) i danske kancelli. 12. Maj 1777 gehejmeråd. f 13. Avg.

1788. Han valgtes 3. Nov. 1780 til præsident i videnskabernes

selskab og var en af tidens lærdeste, mest dannede og be-

gavede mænd.
[Molbech, Videnskab, selsk. hist. s. 269 f. N. M. Petersen, V, 2, 232.

Suhms samlede skrifter VI 55—82.]

1771. Hans Borch. F. 24. Nov. 1730; 18. Juli 1755 sekretær

i danske kancelli; 29. Jan. 1768 kancelliråd; 8. Juni 1770 justits-

råd; 20. April 1771 arkivar i det da oprettede arkivkontor;

7. Dec. s. år justitssekretær i højesteret; 4. April 1772 assessor;

12. Nov. s. år kommitteret ved missionskollegiet og direktør

for vajsenhuset; 21. Okt. 1774 etatsråd, f ^0. Okt. 1778.

1771—80. Jens Brock. F. 1713. 16. Sept. 1740 sekretær

i danske kancelli; 1743 sat til protokollen i højestetet; 1747

i maitre des requétes's kontor; 13. Juli 1759 arkivsekretær:

30. Sept. 1763 virkelig justitsråd; afgår af statstjenesten ved

forandringen 20. April 1771. 7. Dec. 1771 arkivar, f 31. Okt.

1780 (etatsråd).

1780—1803. Hans Kristian Knudsen. 16. Juli 1751 kancellist;

20. April 1771 registrator; 15. Nov. 1780 arkivar; 6. Jan. 1791

ju.stitsrad. f -J- Avg. 1803.

1803—11. Hans Henrik Frost. F. 25. Febr. 1766 i Kbhvn.;

1788 kopist i danske kancelli; 15. Juni 1792 registrator; 25.

Nov. 1803 arkivar; 20. April 1804 kanceUiråd. 9. April 1811

inspektør ved vajsenhuset og sekretær i missionskollegiet. f 13.

Dec. 1825.

1811—24. Julius Fredrik Ludvig Liiders. F. 1773. lcS( KJ under-

kancellist i danske kancelli; 1805 kancellist; 28. Avg. 1810

kancelliråd. 9. April 1811 arkivar, f 21. Juli 1824.

1824—47. Kristian Julius Fredrik Hjorthoj. F. 29. Juli 1775;

1799 kopist i danske kancolli; 11. Juni 1S()2 sekretær; 25. Nov.

1803 registrator; 31. Juli 1810 revisor for offenlige stiftelser i

danske kancelli; 28. Avg. s. år kancelliråd; 1. Sept. 1824 arkivar;
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9. Nov. 1825 justitsråd. 12. Febr. 1847 afskediget i nåde. f 19.

Maj 1848.

1847—57. Hans Peter kofod Moller. F. 15. Juni 1810. Kan-

cellisekretær og fuldmægtig i danske kancellis 1. departement.

12. Febr. 1847 arkivar, fra Marts 1848 under justitsmini-

steriet; 5. Marts 1857 byfoged og byskriver i Middelfart,

herredsfoged og skriver i Vends herred, f 15. Jan. 1865.

1857—74. ?iils Secher. F. 1808. Fuldmægtig i islandske

kontor; kancelliråd. 31. Marts 1857 konstitueret, 7. Febr. 1860

udnævnt til arkivar i justitsministeriets arkiv. 28. Marts 1861

chef for kongerigets arkivkontor, men beholder i virkelig-

heden sine tidligere forretninger uforandret, f 15. Maj 1874.

Registratorer (eller ligestillede) 1759—1882.

1759—71. Jens Brock. „Arkivsekretær" (se arkivarer).

1771—80. Hans Kristian Knudsen. „Registrator"

(ligeså).

1780—88. Kristian Knudsen. F. 16. Juli 1752, søn af

den foregående. Kancellisekretær og kopist i danske kancellis

2. expeditionskontor; 27. Dec. 1780 registrator; 19. Sept. 1788

2. expeditionssekretær i danske kancelli, f 1. April 1813 som

deputeret og etatsråd.

1788—92. Tøger Møller. Kancellisekretær og kopist i

danske kancellis 1. expeditionskontor; 19. Sept. 1788 registrator.

t 13. Jan. 1792.

1792. Jørgen Mandix. F. 14. Jan. 1759. Kancelli-

sekretær og kopist i danske kancellis 2. expeditionskontor; 3.

Febr. 1792 registrator; 15. Juni s. år kancellist i 1. expeditions-

kontor. 1796 borgemester osv. i Slagelse, f 8. Avg. 1835 som

justitiarius i Norges højesteret.

1792— 1803. Hans Henrik Frost (se arkivarer).

1803—10. Kr. J. Fr. Hjorthoy (ligeså).

1810-12. Johan Mathias Thomsen. 1796 dansk

jurist. 18. Juli 1806 kancellisekretær og underkancellist i

danske kancelli; 14. Avg. 1810 registrator. 28. Avg. 1812 by-

skriver i Rudkøbing osv. f 1827.
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1812—18. Fredrik V. Obelitz. F. 1774. 25. Avg. 1809

underkancellist i danske kancellis arkivkontor; kammerjunker;

15. Dec. 1812 registrator; 22. April arkivar ved landsover- samt

hof- og stadsretten. f 31. Marts 1839.

1818—25. Jakob Villads Engelsted. F. 20. Avg. 1786;

12. Juli 1811 underkancellist i danske kancellis arkivkontor;

25. Juli 1815 kancellisekretær; 6. Maj 1818 registrator; 18. April

1823 kancelliråd; 27. April 1825 rådmand, by- og rådstue-

skriver i Åi'hus. t 18. Febr. 1854.

1825—28. Thomas Thomsen Bruun. F. 1792 i Kol-

ding. 27. Okt. 1819 underkancellist i danske kancellis arkiv-

kontor. 4. Juni 1825 navn af kancellist (efter alm. resolution

om den ny benævnelse, idet registratornavnet ligeledes af-

skaffes^). 20. Avg. 1828 herredsfoged i Sunds og Gudme her-

reder, t l.Juli 1867 i Viborg.

1828—52. Johan Edvard Peder Hjort. F. 5. Febr.

1788. 1811 underkancellist; 25. Juli 1815 kancellist og kan-

cellisekretær; 11. Juli 1821 kancelliråd; 1828 ind i arkivkontoret

som første kancellist; 29. Juli 1847 igen navn af registrator.

11. Juni 1852 afskediget i nåde. f 3. Juli 1863.

1849-70.' Thomas Hansen Erslew. F. 10. Nov. 1803

i Randers; proprietær i Jylland; 1836 til København, sysselsat

med literære arbejder; registrerer fra Marts til Sept. 1847 det

historisk-genealogiske arkiv. 8. Okt. 1847 kopist i danske kancellis

arkiv; efter overenskomst mellem ministeriet for kirke-

og undervisningsvæsen og justitsministeriet, af 11. Maj

1849, blev han selvstændig bestyrer af det førstnævnte mini-

'steriums særlige arkiv. Denne stilling forbeholdtes ham lige-

ledes ved kongl. resolution af 20. Marts 1861 om arkivvæsenets

ordning, f 17. Marts 1870.. Udgiver af det store forfatter-

lexikon.

1852—70. Skule Peter Kristian Thorlacius. F. 1806

på Island. 8. Okt. 1*847 kopist i danske kancellis arkivkontor;

15. Okt. 1852 registrator (i justitsministeriets arkiv); 28.

M Egenlig blev Henrik Flindt registrator (1. kancellist), men ban var

fraværende og tiltrådte aldrig.
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Marts 1861 forandret til fuldmægtig i kongerigets arkivvæsen

(1. afdeling), f 25. Nov. 1870.

1870ff. Karl Kristian Fredrik Galundan. F. 22. Jan.

1823. 20. Juni 1860 assistent i rentekammerarkivet; 1. Dec. 1870

fuldmægtig i kongerigets arkivvæsen (1. afdeling). Efter kontor-

chefens død (15. Maj 1874) formelt under hans efterfølger i

2. afdeling (se rentekammerarkivet).

B. Rentekammeret').

Arkivarer 1660—1882.

1660— 72. Jens Søreusen. 1. Febr. 1641 renteskriver; fra

1. Jan. 1647 er det pålagt ham at have tilsyn med tegne-

bøgerne osv. (bestalling af 15. Maj 1648 af rigens hovmester

og 10. Nov. 1656 af kongen). Bestalling som „brevkammer-

forvalter" af 16. Febr. 1661 (sml. kamrets instrux af 14. Jan.

s. år). Fik endnu 20. Marts 1675 stadfæstelse på sin bestalling

som renteskriver. Begravet 22. April 1684.

[Personalhist. tidsskr. I 202.]

1672—79. Jakob Sideiiborg. BestaUing som brevkammer-

forvalter 6. April 1672. Fik 15. Jan. 1679 ret til at være ad-

vokat i Danmark; senere sekretær og assessor i kommerce-

kollegiet. f (før 16. Maj) 1685.

1679—85. Piils Bentzon. Søn af dr. med. N. Bentzen, f.

1. Maj 1646; 6. Avg. 1675 assessor i rentekammeret og med-

hjælper samt designeret efterfølger for sin svigerfader general-

prokurør P. L. Scavenius; 15. Dec. 1679 adlet Bentzon. Ved

rentekammerets samtidige forandring overtog han tillige arkivet

for at bringe orden til veje. Han afstod det i foråret 1685

til sin flerårige medarbejder. S. år generalprokurør og gods-

ejer, f 14. Jan. 1708 som gehejmeråd og ridder. Stamfader

til slægten Benzon.

1685—94. Lavrids IHouritzen. Stod i formandens private

tjeneste i arkivkontoret; fra 1. Jan. 1684 antagen i kongelig

') Sml. Joh. Grundtvig, Meddelelser fra Rentekammerarkivet 1871.
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tjeneste. 18. April 1685 bestalling som selvstændig renteskriver,

med revision af ældre regnskaber; fra 16. Juli 1689 rytter-

godsets regnskaber ; fra 25. Avg. 1694 det søndenfjeldske kontor.

1694—98. Johan Worm. F. 18. .Juni 1652. Sekretær i

danske kancelli, 1680 tillige assessor. 1. April 1683 desuden

assessor i rentekammeret; fra 1694 tilsyn med brevkammeret.

Arbejdet udføre? af Regel Rasmussen, der fra 16. Maj 1695

får løn og 23. Okt. 1697 bliver renteskriver i det nordenfjeldske

kontor. Worm blev 11. Dec. 1706 deputeret ved finanserne og

døde 3. Dec. 1718 som konferensråd og generalprokurør.

1698—1708. ISikolaus Fris (Friese). 28. Juni 1698 brev-

kammerskriver; 2. Febr. 1700 tillige kammeradvokat; endvidere

var han søfiskal. Afskediget fra brevkammeret 13. Febr. 1708.

1. Okt. 1718 amtmand i Finmarken, f 1721.

1708—33. !SiIs Kristensen. 13. Febr. 1708 brevkammer-

skriver; 26. Jan. 1730 kammerråd. f 1733.

1733— 34. Jens Povlsen Urever. Kom 18 år gammel ind i

kammeret, 1713; 22. Maj 1719 kammersekretær og 15. Dec.

1728 justitssekretær ved kammerretten; 6. Nov. 1733 brev-

kammerskriver og kammerråd. 10. Febr. 1734 kommitteret,

t 18. Jan. 1749.

1734—59. Joknm Rikard Panlli. 1717—29 sekretær i hof-

retten; 29. Juni 1729 toldinspektør i København; 6. Nov. 1733

kammerråd; 15. Febr. 1734 justitssekretær og brevkammer-

skriver i rentekammeret, f 1759. (Komedieforfatter, især

bekendt for sit forsøg på at omarbejde et par af Holbergs

komedier.)

1759—71. Fredrik Kristian Sevel. F. 1723 i Kbhvn., lic. juris

i Jena 1745. 7. Okt. 1746 fuldmægtig i justitskontoret ved

kammerretten med forpligtelse til at gøre tjeneste i arkivet.

9. Jan. 1756 prof. extraord., desuden søkrigsprokurør og notarius

ved det juridiske fakultet. 17. April 1759 desuden justits-

sekretær og brevkamm erskriver. 27. Juni 1765 endvidere

generalavditør ved søetaten. 1. Maj 1767 justitsråd, 5. Maj

1769 etatsråd. Ved forandringen 29. Juni 1771 afgår han fra

rentekammeret. 6. Juli 1772 deputeret i admiralitetskollegiet;

10. Maj 1776 konferensrad. f 10. Okt. 177S. Juridisk forfatter.
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1771—73. Kristian Fredrik Hauseii. Søn af generalkrigs-

kommissær Stefan Hansen. 12. Juli 1763 kæmrér ved Øresunds

toldkammer; 28. Sept. 1764 justitsråd; 12. Maj 1769 kommitteret

i general-landvæsenskollegiet. 8. Juni 1771 arkivsekretgér i det

da oprettede danske kammer; 14. Jan. 1773 arkivar ved det

samlede kammerarkiv; 22. Febr. s. år amtmand i Lundenæs

og Bøvling amter. 14. Maj 1777 etatsråd.

1771—73. Otto Fredrik Miiller. F. 1730 i Kbhvn.; hov-

mester hos grev Schulin; 1760 cand. juris. 2. Juni 1769 kancelli-

råd. 8. Juni 1771 arkivsekretær ved det norske kammer.
Forlader statstjenesten 14. Jan. 1773. 29. Jan. s. år justitsråd;

21. Okt. 1774 etatsråd; 18. April 1781 konferensråd. f 1784.

Bekendt naturforsker.

1771—72. August Adolf Fredrik Hennings. Søn af etatsråd

M. N.'H. i Rensborg, f. 1746. Dr. juris i Gottingen. 1768 til

Kbhvn. 8. Juni 1771 arkivsekretær i det tyske kammer. 13.

Nov. 1772 legationssekretær i Berlin. 1. Jan. 1777 kommitteret i

kommercekollegiet; 12. Maj 1779 etatsråd; 1. Maj 1781 depu-

teret i kollegiet. 5. April 1784 kammerherre; 28. Marts 1787

amtmand i Pløn; 27. Nov. 1807 administrator for grevskabet

Rantzau osv. f 17. Maj 1826. Fremragende forfatter.

1773—81. Hans Jokum Horn. Fra 1736 i arkivet som

Paullis „tjener"; 3. Dec. 1754 fuldmægtig; 29. Juni 1771 regi-

strator i norske kammer; fra 22. Febr. 1773 forestår han arkivet

som registrator. 16. Maj 1774 „arkivar i kamrenes forenede

arkiv", f 7. April 1781.

1781—90. Jonas Broager. Bibliothekar hosSuhm; 27. Avg.

1778 anden fuldmægtig ved arkivet; 28. Sept. 1780 desuden

sekretær og amanuensis ved det kongl. bibliothek;. 18. April

1781 arkivar, f 2. Jan. 1791.

1791—1806. Peder Rasper Vorndran. 3. Jan. 1780 fuld-

mægtig i rentekammeret; 2. April 1784 dansk kammersekretær;

23. Dec. 1789 tillige kommitteret. Ved kongl. resolution af

24. Avg. 1791 pålægges det ham tillige at styre arkivet; fri-

tages herfor 24. Jan. 1806. 27. Sept. 1805 etatsråd; 22. Okt.

1811 stempelpapirforvalter; 11. Nov. 1812 deputeret i rente-

kammeret; 16. Febr. 1813 afsked. 28. Jan. 1817 konferensråd.

t 8. Marts 1822.
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1795—1806. Ore Halliii?. F. 10. Dec. 1746. 27. Jan. 1777

kammersekretær i general -toldkammeret; 1781 kommitteret;

5. Juni 1795 medbestyrer af kamrenes forenede arkiv, til 24.

Jan. 1806. 1797 etatsråd og deputeret. 1804 konferensråd og

1. deputeret. 5. Juli 1805 medlem af den da oprettede

universitetsdirektion. 1809 kongl. historiograf; 28. Jan. 1811

ridder af Danebroges storkors. 28. Jan. 1812 gehejmeråd. 8.

Jan. 1824 gehejmestatsminister. 25. Maj 1826 ridder af elefanten,

t 27. Xov. 1829.

1806— 15. Hans Kristoffer Iloni. Juridisk kandidat; var

privat medhjælper hos arkivar Horn fra c. 1772; 5, April 1777

antages han til for et honorar at ordne arkivets diverse doku-

menter. 29. JuU 1779 kopist; 18. April 1781 fuldmægtig; 24.

Avg. 1791 første registrator (regnskabsarkivet) ; 24. Jan. 1806

arkivar, f 2. April 1815.

1815—37. Kristoffer Gjee. 22. Avg. 1792 kopist i kammer-

kancelliet; 8. Dec. 1802 kopist i arkivet; 5. Dec. 1804 registrator

;

9. Dec. 1815 arkivar. 21. Dec. 1833 justitsråd; 1. Juli 1837 af-

sked (67 år ganunel).

1837—44. Johan Kristian Kali. Søn af prof. Abraham Kali.

26. Sept. 1803 volontær i kammerkancelliet; 22. Dec. 1808 kopist

i arkivet; 6. Febr. 1816 registrator; 14. Febr. 1832 tit. sekretær;

22. Avg. 1837 arkivar. 11. Marts 1841 kammerråd. f 2. Avg.

1844.

1845—60. Alfred Uoseustand-Goiske. 1821 jur. kand.; 29.

Maj 1826 kopist i rentekammeret; 14. Febr. 1832 fuldmægtig;

2. Marts 1841 registrator i arkivet (ved kongerigets afdeling);

7. Jan. 1845 arkivar, fra 24. Nov. 1848 under indenrigsmini-

steriet; 6. Okt. 1851 justitsråd; 30. April 1860 afskediget på

grund af sindssygdom, f 19. Jan. 1864.

1852—64. Harald Eskil Lassen. F. i Haderslev: jur. kand.

fra Kiel 1828. 1832 volontær i rentekammerets kontorer for

hertugdømmerne; 2. Marts 1841 anden fuldmægtig i arkivet

(ved afdelingen for hertugdømmerne); 22. Jan. 1847 kammerråd;

25. April 1852 arkivar (bureauchef) under det slesvigske

ministerium for rentekannnerarkivots afdeling for hertug-

dømmerne. 11. Jan. 1859 til 11. Juli iSliO tillige konstitueret
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kontorchef i indenrigsministeriets afdeling af samme arkiv.

Justitsråd. 28. Okt. 1864 afskediget som følge af freden i Wien.

Forestod rentekammerarkivaliernes udlevering til Preussen,

indtil 1875. f i Febr. 1880.

1861 ff. Johan Didrik ISikolaj Blicher Grundtvig. F. 15. April

1822, ældste søn af N. Fr. S. Gr. ; 1848 løjtnant; senere af-

skediget som kaptajn. 20. Juni 1860 assistent i arkivkontoret;

28. Marts 1861 fuldmægtig i det da oprettede arkivkontor for

kongerigets ministerier; han forestår i virkeligheden dettes

rentekammerafdeling (2. afdeling) selvstændig. 14. Juni 1874

kontorchef i arkivkontoret (styrer dog fremdeles kun 2. afdeling).

Fuldmægtige 1717—1882.

1717—30. Jens Ebbesen. Ved kongl. resolution af 2.

April 1717 bevilgedes der brevkammerskriveren en fuldmægtig

på samme måde som renteskriverne (efter resol. af 20. Maj

1716). J. E. tjente fra 1712 i rentekammeret; 1717 antagen

som fuldmægtig i arkivet; 1. Febr. 1730 renteskriver i Ålborg

og Viborg stifters kontor; 26. Marts 1754 kammerråd.

1730—54. Peder Lim skov. 7. Febr. 1730 fuldmægtig

i arkivet ; 13. Nov. 1754 generalskibsmåler i Kristianssand stift,

t 1755.

1754—74. Hans Jokum Horn (se arkivarer).

1771—73. Kristoffer Nelling. 17. April 1759 fuld-

mægtig ved justitskontoret i rentekammeret; 29. Juni 1771

registrator i danske kammer, fra 14. Jan. 1773 i kamrenes

forenede arkiv. 29. Juli 1773 bogholder ved den københavnske

extraskat.

1771—81. Nikolaj Breding. Født i Tønning c. 1738.

Udgav i Kbhvn. „der nordische Sittenfreund" o. 1. 27. Juni

1771 registrator i det tyske kammer, 14. Jan. 1773 i kamrenes

forenede arkiv. 22. Jan. 1781 landskriver på Pelvorm; 20. Maj

1795 i Ejdersteds vesterdel. f 2. Nov. 1797 (justitsråd).

1778—81. Jonas Broager (se arkivarer).

1781—1806. Hans Kristoffer Horn (ligeså).
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1791—94. Ludvig Erichsen. Søn af konferensråd,

deputeret i rentekammeret Jon Erichsen. Volontær i rentekam-

meret; 24. Avg. 1791 anden registrator og fuldmægtig i arkivet

(protokoller og sager): 11. Juni 1794 fuldmægtig i kammer-

kancelliet.

1794— 1804. Ole Hougård. Kopist i Trondhjem stifts

kontor: 11. Jmii 1794 anden registrator i arkivet; 25. Maj 1804

amtsforvalter i Holbæk.

1804. Peder Stenfeldt Brorson. 31. Maj 1797 kopist

i arkivet; 24. Okt. 1804 anden registrator; 5. Dec. s. år kon-

sumptionskasserer i Holbæk.

1804—16. Kristoffer Gjøe (se arkivarer).

1816—37. Johan Krist. Kali (ligeså).

1837—40. Kristian Lange. 1801 volontær i rente-

kammeret: 13. Maj 1809 kopist; 6. Febr. 1816 i arkivet; 22.

Avg. 1837 fuldmægtig, f 5. Nov. 1840.

1841—45. Alfred Rosenstand-Goiske (se arkivarer).

1841—52. Harald Eskil Lassen (ligeså).

1845—55. Karl Munch. Exam. juris; 1807 skriver i

rentekammeret; 13. Febr. 1813 kopist; 1820 1 arkivet; 22. Avg.

1837 tit. fuldmægtig; 7. Jan. 1845 virkelig fuldmægtig, f i

Marts 1855.

1855—61. Povl Fredrik Barfod. F. 7. April 1811.

4. April 1855 konstitueret, 22. Marts 1856 fast ansat fuldmægtig

i arkivet. 28. Marts 1861 afskediget efter ansøgning. Bekendt

historisk forfatter.

1861—74. Johan D. N. B. Grundtvig (se arkivarer).

1874—82. Adolf Ditlev Jørgensen. Født 184^). 1.

Marts 1863 til 29. Febr. 1864 hjælpelærer ved Flensborg lærde

skole. 1. Jan. 1869 assistent i kongerigets arkivkontor, rente-

kammerafdelingen; 16. Juni 1874 fuldmægtig. 22. Dec. 1SS2

udnævnt til gehejmearkivar og arkivar for det samlede arkiv-

væsen fra I.Jan. 1883.
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Matrikelarkivet 1693—1882.

1693— 1732. Nils Hegelund. Landmålingskonduktør.

Ved kongl. resol. af 19. Mi 1693 bestemtes, at han skulde

samle alle matrikler og lan-dmålingsbøger i kammeret over

bibliotheket, for at de der kunde revideres og renskrives. Fra

denne dag regnes i resol. af 5. Febr. 1695 hans ansættelse ved

dette arkiv, der "1721 flyttes til kancellibygningens stue. f 13.

Okt. 1732.

1732—54. Peder Schous trup. Kand. phil., studerer

mathematik; landmåler og kårttegner. 31. Okt. 1732 „kon-

duktør ved landmålingsarkivet". f 13. Maj 1754.

1754—65. Peder Mollerup Balle. Stadskonduktør i

Kbhvn. 15. Juli 1754 konduktør ved arkivet, f 28. Avg.- 1765.

1765—78. Thomas Bugge. F. 1740. Landmåler og

astronom; 1762 geografisk landmåler for videnskabernes sel-

skab (Sælland). 11. Okt. 1765 'konduktør ved arkivet; 30. Jan.

1777 prof. i mathematik og astronomi; forbliver ved arkivet til

30. April 1778. 6. Febr. 1801 sekretær i videnskabernes selskab.

f 15. Jan. 1815 (som etatsråd).

1778—1812. Nils Morville. F. i Lejrskov 29. Juli

1743; fra 1762 landmåler under videnskabernes selskab; var

den første, som i Kbhvn. holdt populære mathematiske fore-

læsninger (1768 og 1772); 4. Maj 1778 konduktør ved arkivet

og over-landmåler. Udgav en „Jordskiftningslære", 1791, og

var en fortjent videnskabsmand; medlem af videnskabernes

selskab og justitsråd, f ll.Nov. 1812.

1813—26. Jon Johnsen. Kårttegner ved rentekammeret

og adjunkt ved arkivet; 15. Jan. 1813 konduktør, f 2. Sept.

1826.

1813—48. Kristian Lund. Landinspektør; 21. Avg.

1813 registrator ved det under 28. Marts 1809 oprettede sær-

lige matrikelkontor (hvis første registrator var Mathæus Gøtt-

sche, 4. April 1812). 2. Juni 1827 forenes med dette embed

det som konduktør ved landmålingsarkivet. 8. Dec. 1848

afsked.
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1848—71. Fredrik Julius Ghristtreu. Landmåler; 8.

Dec. 1848 registrator i matrikelkontoret, f 1^- ^^arts 1871.

Dermed inddrages embedet.

1871 1!'. C. A. S. H. V. Rosen. Kammerjunker; 1. Maj 1871 assistent

i matrikelkontoret, besørger arkivforretningerne.

C. Kommerce- kollegiet til 1816.

Til 1786. Ms Siinouseu .Hiiuch. F. c. 1715; c. 1729 i rente-

kammeret; c. 1751 i kommercekollegiet ; 1755 kopist; 1757

tillige revisor ved generalmagasinet; 1765 bogholder og revisor

ved det dansk-norske brandforsikringskontor ; 17. Jan. 1769

fuldmægtig i det vestindiske kammerkancelli; 30. Dec. 1776

justitsråd; 30. Marts 1778 fjerde kommitteret i kollegiet og

lønnet arkivar: „har hidtil holdt orden i arkivet", f i Febr.

1786.

1786—97. Kristen Henriksen Pram. F. 4. Sept. 1756 i Gud-

brandsdalen; faderen præst, senere forflyttet til Sælland. 1781

fuldmægtig i konsulatkontoret; 28. Febr. 1786 arkivar og pas-

expeditør; 5. Maj 1797 kommitteret og sekretær for passagerne;

16. Nov. 1810 etatsråd; ± Sept. 1812 deputeret; 9. Febr. 1816

afskediget, f 25. Nov. 1821 som toldforvalter på St. Thomas.

Bekendt forfatter og digter.

[Biografi i Molbechs poel. anthologi II 158—80.]

1797—1804. Frans Dræby. F. 16. Juli 1740 i Kbhvn. 1777

sekretær for de norske sager; 1781 tillige kommitteret; 31.

Okt. 1788 fritages han for sine særlige forretninger på grund

af svaghed; 5. Maj 1797 arkivar og medlem af kollegiet; 14.

Dec. 1804 afsked og udnævnt til etatsråd, f 16. Jan. 1814 i Sorø.

1804—11. Fred. Andr. Vilh. v. Gerstenberg. F. 1770.

9. Febr. 1803 registrator; efter Dræbys afgang, 14. Dec. 1804,

forestår han arkivet ene; afgår 17. Dec. hSll. Kammerråd;

toldforvalter i Elmshorn.

1811—16. Fred. Krist. Trydc. F. 17. Maj 1785 (broder

til stiftsprovst Eggert Kr. T.); 4. Juni ISlO anden kopist i

industri- og fabrikkontoret. 17. Dec. 1811 registrator ved arkiv-

kontoret. 9. Febr. 1816 afskediget, f 4. April ISIS.

12
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D. Tyske kancelli 1660—1864.

Arkivarer 1660—1735.

1660—77. Fredrik Wolf. 7. Marts 1660 udnævnt til sekre-

tær samt „arkivar eller registrator" i tyske kancelli; bruges

som sådan også i hvælvingen. 3. April 1676 gehejmearkivar

(se foran), f i Oktober 1677.

1667— 1705. Johan Moth. Søn af præsten Nikolaj M. i

Breklum (Flensborg amt), næstsøskendebarn til gehejmeråd

Mathias M., f. 11. Febr. 1639; stud. theol. hos G. Galixtus.

1664 i tyske kancelH; 9. Febr. 1667 sekretær; 17. Dec. s. år

tillige arkivar (efter Jørgen Reitzer). 13. Maj 1671 sendt til

Gottorp for at revidere fællesarkivet (se nedenfor). 17. Dec.

1689 arkivar i tyske kancelli samt alle de kongelige arkiver i

hertugdømmerne. 8. Maj 1703 beskikket til i forening med
Rostgård o. a. at ordne tyske kancellis ældre sager, f 6. Jan.

1705. Roses for sin historiske lærdom.

[Moller, Cimbria literata, I 419.]

1705—35. Frans v. Hagen. Søn af Frans v. H., assessor i

tyske kancelli, f. 1672. 14. Marts 1693 sekretær i tyske kancelli

(i diplom, tjeneste, i Berlin fra 1694); 31. Avg. 1703 kancelli-

råd; 10. Jan. 1705 hjemkaldt og arkivar efter Moth; 22. Juni

1705 påskyndes også for hans vedkommende indretningen af

det „nye arkiv" i tyske kancelh; 23. Juni 1721 etatsråd; 25.

Jan. 1725 oversekretær (som han alt fra 1721, efter Sehesteds

afgang, faktisk havde været). Han forestår fra samme tid det

nye arkiv alene og kaldes „gehejme-arkivar". 16. April 1727

ridder af Danebrog; 27. Nov. 1733 gehejmeråd. 27. Maj 1735

afsked af statstjenesten. f 10. Juni 1749.

Arkivsekretærer 1711—71.

1711—37. Eskel Lohmann. Søn af præsten Fr. Eskei-

sen L. i Uge, Tønder amt; 22. Nov. 1704 kopist i tyske kan-

celh, til tjeneste ved det nye arkiv; 25. Juli 1711 sekretær i

samme arkiv; 13. Marts 1722 kancelliråd. 20. Juni 1732 kgl.

ordre til at registrere arkiverne på Gottorp. 28. Nov. 1733 justis-

råd. 9. Avg. 1737 kaldet tilbage, men død i, Slesvig 17. s. m.
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1713—31. Hans Henrik Bergau. F. i Rudkøbing;

blev 23 år gammel 4. Sept. 1709 indskreven ved universitetet

i Leyden. 15. Juli 1713 sekretær og kancellist i arkivet. 16.

April 1731 landskriver i Tønning, f 8. Juli 1747.

1726—45. Krist. Sigfried Kofod. Var i 5 år sekretær

hos residenten i Holland Nik. Griis; 29. Okt. 1726 sekretær i

tyske kancellis arkiv, med løn når en af de daværende to

afgår (fra 23. April 1731). Efter Hagens afgang styrer han

arkivet med registrator, efter statskalenderen dog under den

nye oversekretær S. Schulin. 3. Juni 1735 kancelliråd. f 28.

JuK 1745.

1746—71. Krist. Rudolf Scharffenberg. Volontær

i tyske kancelli fra 1720. 23. Juni 1730 kancellist: 1. Marts

1737 tillige sekretær; 15. Febr. 1745 kancelliråd; 18. Marts 1746

arkivsekretær. 17. April 1771 ved forandringen arkivar i det

udenlandske departement (oprettet ved kabinetsordre af 24.

Dec. 1770). t 11. Xov. 1782.

Arkivarer 1771—1864.

1771—91. Kristian Eberhard Voss (se gehejmearkivarer).

1791—95. Peter v. Sixtel. 9. Febr. 1787 assistent i arkivet;

ordner det. 11. Marts 1791 arkivar; 17. Jan. 1794 kancelliråd;

18. Sept. 1795 anden expeditionssekretær.

1795—1803. Peter Creiilaud. F. i Wilster 15. Okt. 1761.

9. Febr. 1787 kopist i tyske kancelli; 24. Febr. 1792 kancelli-

sekretær; 18. Sept. 1795 arkivar; 30. Dec. 1801 justitsråd; 9.

Nov. 1803 første administrator ved skatkammerfonden. Musi-

kalsk forfatter, f 30. Dec. 1825.

1803—7. Avgiist >Yardeiikurg. Amtssekretær i Tønder; 8.

Jan. 1802 kancellist i tyske kancelli.; 9. Nov. 1S03 arkivar; 3.

April 1807 herredsfoged i Slogs herred, Tønder amt. Borge-

mester i Husum; 2. Sept. 1815 justitsråd.

1807—15. Henrik Konrad Molf. 8. Jan. 1802 første kan-

cellist i tyske kancelli og kancellisekretær; 26. Maj 1802 rente-

skriver (i 2. slesvigske kontor). 21). Dec. 1803 årlig løn af

200 rdl. for tillige at gå arkivaron i tyske kancelli tilhånde.

\'2*
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22. April 1807 arkivar og kancelliråd; 12. Sept. 1815 amts-

forvalter og aktuar i Flensborg.

1815—29. Hans Henrik Behrmaun. F. 5. April 1776 i Quick-

born i Pinnebérg. 1802 lærer hos Ghristiani i Kbhvn. 1806

adjunkt i Roskilde; 1810 overlærer. Må fra Nov. 1814 opgive

undervisningen på grund af svaghed. 25. Nov. 1815 arkivar i

tyske kancelh; 10. Nov. 1829 afsked, f 23. Okt. 1836. Gjorde

sig fortjent af kong Kristian II's historie og kom på spor efter

hans tabte arkiv.

1829—34. Karl Henrik Rasper Behii. Kancellist i arkivet;

1. Avg. 1829 kancellisekretær; 22. Dec. arkivar; 1. Juni 1831

kancelliråd. Var sekretær i stænderkommissionen og i kom-

missionen om oprettelsen af en overappellationsret i hertug-

dømmerne. 30. Sept. 1834 politimester i Flensborg.

1834—47. Wulf Herman Hargens. Kancellist i tyske kan-

celli; 30. Sept. 1834 arkivar og virkelig kancelliråd; 26. Sept.

1837 rådmand i Haderslev.

1837—39. Hans Petersen Schmidt. 16. April 1833 kanceUist

i tyske kancelh; 14. Mi 1835 kancellisekretær; 26. Sept. 1837

arkivar; 8. Maj 1838 virkelig kancelliråd; 16. April 1839 afsked.

1839—41. Fredrik Kristian Prehn. 9. Juni 1835 kancellist i

tyske kancelh; 7. Juni 1839 arkivar og kanceUisekretær ; 28.

Juni 1840 virkehg kancehiråd; 14. April 1841 afsked.

1841—57. Alexander Momsen. F. i Sønderborg 1810; 22.

Dec. 1835 volontær i tyske kancelh;. 30. Nov. 1839 kancelhst;

14. April 1841 den egenlige arkivar i expeditions- og arkiv-

kontoret (chef F. V. K. V. Prangen, f 28. Maj 1850). 30. Maj

1850 konstitueret kontorchef og arkivar. 14. Marts 1851 ud-

nævnt; 20. Marts 1852 virkelig kancehiråd. 25. April 1852 ved

slesvigske ministeriums omdannelse bureauchef og arkivar

i kancehiarkivet. t 19. Jan. 1857.

1857—64. Hans Frandsen Bech. 9. Dec. 1851 fuldmægtig i

2. departements expeditionsbureau i det slesvigske ministerium

;

19. April 1852 bureauchef; 29. Jan. 1857 arkivar for tyske

kancellis og provinsialregeringens arkiver. 28. Okt. 1864 af-

skediget fra årets udgang.
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1864—75. Henrik Karl Klein. Boghandler i Kbhvn, 25. April

1852 kancellist i slesvigske ministeriums arkivkontor (istedenfor den tid-

ligere ansatte registrator). Ordner det fra Gottorp oversendte regerings-

arkiv. 7. Marts 1859 overtager han efter ministeriets bestemmelse det

egenlige kancelliarkiv, medens kontorchefen selv overtager regerings-

arkivet. Efter freden beholder han begge arkiver, indtil dei-es udlevering

til Preussen.

E. Departementet for de udenlandske sager').

1771—1866.

1771— 82. Krist. Rudolf Scharffenberg (se tyske kancelli).

1782— 1818. Iflikael Georg Scharffenberg. Søn af den fore-

gående, f. 1749; 1768 kancellist i tyske kancelli; 1773 sekretær;

23. Maj 1777 adjungeret faderen; arkivar fra 11. Nov. 1782.

Afsked som gehejme-legationsråd 6. Juni 1818. f 28. Okt. 1832.

1818—32. Karl Cleorg Anton Ponsaing. F. 1793, 1816 jur.

kand. og volontær i udenrigsministeriet. Kancellist og legations-

sekretær; 6. Juni 1818 arkivar; 1822 legationsråd ; 7. Jan. 1832

sekretær i departementet, f 6. Dec. 1837.

1832-56. Tyge Rothe Stampe. F. 1793 på Nebøllegård

(Falster); 1817— 19 volontær i rentekammeret; volontær i

udenrigske departement; 1825 kancellist; 7. Jan. 1832 arkivar

og legationsråd; 1843 gehejme-legationsråd; 8. Avg. 1848 ved

udenrigsministeriets oprettelse chef for dettes bureau,

under hvilket arkivet sorterer; 1. April 1856 departements-

sekretær og bureauchef; 20. Juli 1860 afsked fra 1. Avg. som

konferensråd. j •^- Avg. 1878.

1856—66. Prosper Leon de Seréue d'Acqiiéria. F. 1812. 1843

volontær i udenrigske departement; kammerjunker: S. Avg.

1848 fuldmægtig i udenrigsministeriets bureau; 1. April 1856

arkivsekretær; 1. April 1866 afskediget ved ministeriets reduk-

tion (finanslov af 27. Marts 1866). f l^- ^Pi'il l'^^'t).

•) Sml. F. (^. Bruun, Udenrigsministeriet 1770-1871).
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III. Forsvarsvæsenets centraladministration.

A. LandforsYaret 1723—1882.

Krig-skancelliet 1723—89.

1723—33. Simon Hansen Schmidt. Havde „været med i

kampagnerne", derpå tjent ved pennen i krigskancelliet fra

1708; 24. Avg. 1715 kopist; 29. Marts 1723 arkivar. Hidtil

havde arkivet været henregnet til kancelliforvalterens forret-

ninger. Forflyttes 1733.

1733—41. Uenrik Wegner (Weigner). Student; første fremstiller

af den efter ham opnævnte tjenerrolle i Holbergs komedier. 1730

postmester i Århus; 11. Nov. 1733 arkivar i krigkancelliet; 6.

Okt. 1741 kancellist, f (før 11. Marts) 1743.

1741—54. Kristian Helt. 3. Febr. 1719 anden kancellist i

krigskancelliet; 6. Okt. 1741 arkivar. 8. Dec. 1741 kancelliråd.

t i Maj 1754.

1754—67. Hans Scavenius. F. 1722. 19. April 1747 kopist

i krigskancelliet; 22. Maj 1754 arkivar. 4. Juni 1767 afsked

med pension, f 17. Nov. 1800 som etatsråd.

1767—70. Jens Hallensen. Kancellisekretær; 4. Juni 1767

arkivar i generalitets- og kommissariatskollegiets depechekontor

(svarende til det tidligere krigskancelli). f i Marts 1770 som

krigsråd.

1770—77. Georg Henrik Grøpper. Stod i 27 år i krigs-

kancelliet osv. , tillige som sportelkasserer, før han 21. Marts

1770 blev arkivar. 30. Maj 1770 krigsråd. 22. Jan. 1777 afsked

på grund af kassemangel.

1777—89. Albert Rehfeldt. Stod i 15 år i depechekontoret,

før han 22. Jan. 1777 blev arkivar og sportelkasserer. 28. Dec.

1789 kontorchef i det da oprettede samlede arkiv-, registrator-

og kassererkontor for hele kollegiet. 19. Marts 1790 afsked

på grund af svagt helbred.

General - kommissariatet 1727—89.

1727—57. Markus Pahl. Kom 1709 hjem med de danske

hjælpetropper; kopist i kommissariatet; 1. Sept. 1727 den første
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.registrator" ved dets arkiv; 15. Maj 1741 tillige bogholder:

24. Avg. 1757 afsked som registrator efter ansøgning, f 1762

som justitsråd.

1757—75. Oluf Olufsen Bagge. Stod fra 1741 i bogholder-

kontoret; blev 24. Avg. 1757 ved siden af selvstændig registrator;

5. Avg. 1761 fuldmægtig i bogholderkontoret. Arkivet kaldes

efter generalkrigsdirektoriets oprettelse (1763) dettes „departe-

mentskontorers arkiv", og han dets arkivar, f (før 14.Febr.) 1775.

1775—89. Svend Olufsen Bagge. Fra 1748 i bogholder-

kontoret. 16. Febr. 1775 arkivar i departementskontorernes

arkiv. 18. Dec. 1789 afsked.

Det samlede kollegium 1789—1882.

1789—90. Albert Rehfeldt (se foran).

1790—1816. Andreas Sigfried Kopp. Bogholder; 8. Jan. 1790

magasinforvalter ved varedepotet; 19. Marts 1790 arkivar og

kasserer. 28. Jan. 1812 etatsråd; 15. Febr. 1816 afsked.

1816—24. Johan Splittorf. 23. Dec. 1789 kancellist, fra 1.

April 1791 fuldmægtig i arkiv- og kasserer-kontoret; 8. Jan.

1808 virkelig justitsråd; 18. Febr. 1816 arkivar og kasserer;

23. Febr. 1824 arresteret for kassesvig.

1824-42. Karl Anton Hyllested. 27. April 1813 krigs-

kvartermester ved husarregimentet. 25. Sept. 1824 arkivar og

kasserer; 25. Jan. 1826 virkelig justitsråd; 31. Dec. 1842 afsked.

1843. karl Fredrik Frans Daniel Uømer. Fra 1. Jan. 1843 chef

for 1. sektion, under hvilken arkivet ved den nye organisation

(resol. af 2. Nov. 1842) var bleven henlagt. Kammerjunker.

1843—46. Cunder Argust Arentzen. Kancellist; 19. Okt. 1831

krigsassessor, bestyrer af 1. departements kontor; 1. Jan. 1843

kasserer; 12. Avg. 1843 tillige arkivar; 12. Febr. 1845 krigsråd;

afskediget 19. Dec. 1864. f ^>- ^^ov. 1879 som etatsråd.

1846—54. .Hartin Kristian Rehder. 27. Sept. 1805 til 7. Maj

1811 adjunkt i Ålborg; kancellist i generalkommissariatskollegiet;

1815 fuldmægtig; 1829 chef for revisionskontoret; I.Jan. 1843

afskediget og 4. Jan. s. år etatsråd. Fik ved kollegiets resol. af
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4. April 1846 overdraget arkivets bestyrelse. Krigsmini-

steriets resol. af 5. Jan. 1854 bestemte, at arkivets ordning

med dertil hørende forretninger skulde overdrages O. F. Lange-

land, medens Rehder selvstændig skulde udføre de forretninger,

som ministeriet måtte overdrage ham, særlig ordningen af

arkivalier, som skulde afgives til gehejmearkivet.

1854—64. Olfert Fischer Langeland. Intendant og

overkrigskommissær ; 1. Avg. 1853 konst. assistent i arkivet;

5. Jan. 1854 bestyrer (fra 1858 med løn omtrent svarende til

en fuldmægtig) ; afsked 19. Dec. 1864.

1865—77. Johan Eckart Dittmann. Landmåler; 9.

Maj 1855 volontær i arkivet; 16. Marts 1860 konst. kancellist,

fast ansat 20. April 1863; „arkivbetjent" 1. April 1865; 27.

Marts 1871 fuldmægtig, f 23. Jan. 1877.

1877—78. Rasmus Ølgård Nielsen. Kand. jm-.; 1866 expedient

i krigsministeriet, 1875 i arkivkontoret; 1. Febr. 1877 fungerende arkivar;

15. Jan. 1878 fuldmægtig (i et andet kontor).

1878 ff. Gustav Johan Ludvig Feilberg. Løjtnant; blev 1.

Okt. 1868 expedient i krigsministeriet og 1. Febr, 1878 arkivar, idet arkivet

samtidig henlagdes under ministeriets sekretariat; 6. April 1880 tillige kap-

tajn af fodfolkets forstærkning.

B. Søforsvaret 1735—1882.

Admiralitetet 1738—71.

1738—50. Hans Jergeiiseii. 3. Jan. 1729 protokollist ved

søkrigsretten ; 28. Marts 1738 første arkivar ved admiralitetet.

1750—55. Dans Peter Top. Fuldmægtig i 1. divisions mynster-

skriverkontor; 17. Sept. 1750 arkivar; 14. Marts 1754 tillige

adjungeret bogholderen; 20. Marts 1755 overtager han hans

embed; 20. Febr. 1760 krigsråd; 17. Marts 1768 deputeret.

t 19. Nov. 1776 som etatsråd.

1755—63. Konrad Hohnsen. Kopist i admiralitetskontoret.

20. Marts 1755 arkivar; 28. Maj 1757 til 24. Maj 1759 tillige

avditør ved kadetkorpset. 3. Sept. 1763 byfoged og kontrollør

i Kalundborg, f i Avg. 1766.
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1763—69. Hans Conrad. 3. Sept. 1763 arkivar; 4. Xov.

1767 tillige overavditør og admiralitetssekretær; 5. Juli 1769

tillige sekretær hos indendant de marine. 16. Marts 1770

justitsrad; 21. Okt. 1774 etatsråd. 24. Marts 1777 generalkrigs-

kommissær ved enroulleringen i Norge.

1769—71. Henrik Sorgenfrey. Privatsekretær hos grev

Danneskjold Lavrvig. 5. Juli 1769 arkivar; 8. Marts 1770

virkelig krigsråd. Afgår '2. April 1771 på grund af arkivets

henlæofofelse under kommissariatet.'CC"

General - kommissariatet 1735—71.

1735—49. ?iils Berresen. Fra 1723 i kommissariatet, senest

i bogholderkontoret; 17. Juni 1735 registrator ved etatens brev-

kammer, der oprettes efter resol. af 27. Maj s. år. Afgår 1.

Maj 1749.

1749—59. Bartolomæiis Bertelsen. 22. Jan. 1745 fuldmægtig

hos Børresen, følger ham 1. Maj 1749. f 1759.

1759—69. Johan Crove. Fuldmægtig i 3. divisions mynster-

skriverkontor; 13. Dec. 1759 registrator; 24. Dec. 1769 mynster-

skriver ved 1. og 4. division; 28. Marts 1771 sekretær i 3. de-

partement; 12. Maj 1779 etatsråd, f 1784.

1769—71. Erik Kristian Dan. Fuldmægtig i bogholder-

kontoret; 24. Dec. 1769 registrator; 28. Marts 1771 arkivar ved

søetaternes samlede arkiv og første kancellist i bogholder-

kontoret. 21. Okt. 1774 kancelliråd. 25. Nov. 1776 sekretær i

1. departement.

Det samlede kollegium 1771—1882.

1771—76. Erik Kristian Pan (se foran).

1776-78. Joiian Didrik torne. 2. Ai)ril 1771 første kan-

cellist i departementskontoret ; S. Maj tillige sportelkasserer:

25. Nov. 177r) arkivar og kontraberegner; 16. Nov. 177S kom-

missariatssekretær ; 12. Febr. 17S1 generalavdilør; 30. April

tillige chef for bogholderkontoret. Afgår som generalkrigs-

kommissær 22. Marts 1793.
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1778—81. Mads Ble. 19. Sept. 1770 ekvipageskriver ved

Holmen. 23. Nov. 1778 arkivar og kontraberegner. 17. Maj

1781 kommissariatssekretær.

1781-90. Lavrids Rlingberg. F. 21. Avg. 1728; Sept. 1752

fuldmægtig i søetatens krigskancelli ; 17. Marts 1768 krigs-

kancelliforvalter i admiralitetet. 2. April 1771 chef for depeche-

kontoret; 17. Maj 1781 forenes arkivkontoret hermed; 27. Maj

1779 etatsråd. Ved resol. af 1. Dec. 1778 var det pålagt ham
at forfatte et alfabetisk real- og nominalregister over de konge-

lige resolutioner fra. 1721. 24. Dec. 1790 afsked med fuld gage

mod at ordne arkivet og fortsætte registret til 1790.

1790—96. Henrik Moe. 29. Nov. 1771 kancellist i 4.

departements kontor; 8. Nov. 1779 i bogholderkontoret; 17.

Marts 1784 bogholder; 24. Dec. 1790 desuden chef for depeche-

og arkivkontoret. 5. Febr. 1796 igen afgået som sådan,

t 1798.

1796—1815. Heurili Rristiau Rilde. 26. Maj 1786 kancellist

i depechekontoret. Hjælper Klingberg med at ordne arkivet

1791—92. 5. Febr. 1796 chef for depeche- og arkivkontoret.

17. Sept. 1815 afskediget.

1815—30. Peter Kristian Rasmus Ågesen. 31. Maj 1799 virke-

lig krigskancellisekretær. 29. Maj 1807 bogholder; 17. Sept.

1815 tillige chef for depeche- og arkivkontoret; 26. Nov. 1826

tillige direktør for søkvæsthuset og assistenshuset, f 25. Juni

1830 som etatsråd.

1830—48. Thomas Kristian Tillge. 22. Marts 1813 fuldmægtig

i ekviperings-revisionskontoret ; 15. Avg. 1824 i kommissariats-

kontoret ; 4. Juli 1830 chef for bogholder-, arkiv- og depeche-

kontoret. Afgår 21. April 1848 som etatsråd.

1848—55. Kristian Fredrik Krabbe. F. 6. Juli 1798. 8. Juli

1821 kopist i revisionskontoret; 29. Juni 1834 fuldmægtig; 21.

April 1848 arkivar og kasserer i marineministeriet; 23. Febr.

1855 chef for revisionskontoret, f 24. Juni 1878 som etatsråd.

1855—63. Rasmus Nørregård. 22. Avg. 1824 kopist i

revisionskontoret; 10. Dec. 1837 fuldmægtig; 23. Febr. 1855

konstitueret og 2. April 1860 udnævnt til arkivar og kasserer,

t 15. April 1863.
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1863—80. Fredrik Vilhelm Ågeseii. 8. Nov. 1829 kopist i

bogholder-, arkiv- og depechekontoret; 10. Juni 1844 fuld-

mægtig ; 21. April 1848 bogholder under kommissariats-bureauet

:

27. April 1863 arkivar og kasserer, f 17. Juli 1880.

1880 ff. Otto Ferdinand Haminekeu. Kand. jur. 1851. Avg.

1852 assistent i marineministeriet; 1856 konstitueret kancellist:

1863 kancellist; 1865 krigskancellisekretær; 1874 fuldmægtig:

1. Okt. 1880 kasserer og arkivar.
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III. Hertugdømmet Slesvigs

særlige regeringsarkiver 1523—1848.

A. Hovedarkivet på Gottorp 1523—1734.

Under én herre 1523—45. *

1523—42. Wolfgang von Uttenhof. F. i Weida i Vogtland

(Sachsen), stud. i Wittenberg 1513— 18. Tugtemester for her-

tug Kristian (III) på Gottorp og derefter hertug Fredriks råd

(1520) og kansler (1523). Han ordner og registrerer 1533

arkivet i hvælvingen på Gottorp, som indeholdt det opbevarede

af de sønderjydske hertugers (af det holstenske og det olden-

borgske grevehus) arkiv, samt en stor del af kongerigets stats-

akter fra kong Fredrik I's tid. f i Jan. 1542.

I A. Heise i Hist. tidsskr. 4. række, VI.]

1542—45. Andreas Barby. F. 24. Juli 1508 i Brandenburg

;

stud. fra 1529 lovkyndighed i Wittenberg. Indkaldtes 1542 af

kong Kristian III som råd i Uttenhofs sted. f 3. Avg. 1559.

Indtil landdagen i Slesvig, November 1545, på hvilken delingen

endelig fuldbyrdedes, synes han at have stået for arkivet.

[Rørdam, Kbhvn.s universitet I 420—24.]

Under tre herrer 1545—80.

Fra kongens side:

KasperFuchs. Tysk sekretær i Fredrik I's og Kristian III's

tjeneste; han brugtes især i udenlandske sendel ser. Forlenedes

med Bramstedt gods i Holsten og opholdt sig meget der. Fra

1545 er det stadig ham, der har eller får tilsendt kongens
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nøgle til hvælvingen, når sager skal tages ud; således endnu

12. Sept. 1567; han lever endnu 1571.

[H. Rørdam i Fynske samlinger III 268—72.]

Henrik Rantzau. Kongens statholder i hans del af

hertugdømmerne og lensmand på Segeberg(l. Marts 1556—98).

Han får i de senere år nøglen tilsendt for selv eller ved en

sekretær at deltage i hvælvingens åbning.

Fra hertug Hans's side:

Hjeronimus Boldek (Boldig). Tysk sekretær hos Kri-

stian III, efter delingen hos hertug Hans; borgemester i

Haderslev. Han er med ved arkivet fra 1545. f 1574.

[Kirkeh. saml. 3. række. I 98 osv. Gehejmearkivets årsberetninger

II, Tillæg s. 59. 68.J

Georg Beyer. Fra Gera i Vogtland; tysk sekretær hos

hertug Hans, fra 1544—80. Forekommer ved arkivet fra 1566.

Han holdt 1553 bryllup i Flensborg, f i Flensborg 1587.

[Moller, Cimbria lit. II (51. Dipl. Flensl). II 574. 614. 634 ff. Kirkeh.

saml. 3. række, I 92. 721.]

Fra hertug Adolfs side:

Georg Corper. Sekretær hos Kristian III; får 1540

exspektancc på præbende i Haderslev. Efter delingen hos

hertug Adolf. Nævnes ved arkivet fra 1545. Borgemester i

Kiel.

[Gehejmeark. årsber. II Tillæg 59. Flensb. dipl. II 340 f. Archiv f.

Staats- u. K. Gesch. II 386 ff. Danske mag. 4. række, III 242. 246.]

Adam Tratziger (egl. Drahtzieher). F. i Niirnberg. 19.

April 1543 bakkalavreus i Leipzig. Dr. jur. og prof. i Rostok,

1547—51. Derefter syndikus i Hamborg. 1558 kansler på

Gottorp, hvor han spillede en fremtrædende rolle lige til sin

død. 17. Sept. 1584.

[Moller, Cimbria lit. II 895.]

.

Under to herrer 1580—1713.

(F;i4Ies registrering og revision.)

159S, IG. Marts til 17. Ai)ril.

Abel Berner. Sekretær i tyske kancelli fra 15. .Iiili 1571.

Fra 1580 bruges han jævnlig til at fremtage arkivalier på
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Gottorp. 20. Avg. 1588 præsenterer kongen ham for kapitlet i

Slesvig; 13. Maj 1592 bliver han lektor i det og takker af fra

kancelliet, han er nu „rath von haus aus" ; vedbliver at re-

præsentere kongen overfor arkivet til sin død, 24. Marts 1611.

Ved revisionen 1598 assisteredes han af den tyske sekretær

Georg -Heydenreich (1581— 1601). De samme foretager i

Oktober s. år et eftersyn af hertug Hans's efterladenskaber i

Haderslev.

Nik ol aus Junge. Dr. jur. ; fra Ditmarsken. 30. Sept.

1597 vice- kansler på Gottorp. Blev senere kansler og døde

1614 i Hamborg. Ved revisionen af arkivet assisteredes han

af sekretæren Johan Friedrich.

1661, Sept.

Henrik Kirchov. Sekretær ved det kongl. regerings-

kancelli i Gliickstadt.

Friedrich Jiiggert. Hertugelig kammersekretær fra 1656

til 1681.

1668, April.

Ludvig Schneidebach. Sekretær og fra 6. Okt. 1652

til 1. Jan. 1661 arkivar i det kongelige regeringskancelli i

Gliickstadt (se nedenfor).

Friedrich Jiiggert (se ovenfor).

1671, Juni til Dec.

Johan Moth. Sekretær og arkivar i det tyske kancelli

i Kbhvn. (se ovenfor).

Riirehard PJiederstett. Nævnes alt 1663 som hertugens rejse-

sekretær (i Regensburg). 7. Juni 1670 fælles-arkivar („gehejme-

arkivar") for hvælvingen på Gottorp. 28. April 1674 afløses

han, da han er bleven hertugelig kancellisekretær, for kongens

vedkommende afHugoLente. 1683 kaldes han hofråd. f 1685.

1708, 23. Jan. til 14. Febr.

Kristian Wolf. Råd i regeringen i Gliickstadt.

Didrik Marx Lente. Kongelig sekretær og arkivar i

Gliickstadt (se nedenfor).
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Hinrich Branner. Fra 21. Avg. 1676 prinsernes infor-

mator på Gottorp; fra nyår 1682 tillige kammersekretær og

dermed arkivar. I tjenesten indtil efter fordrivelsen fra Got-

torp. Etatsråd.

Kristian Sandhagen. Hertugelig justitsråd.

Under kongelig sekvestration.

1675-79.

Hugo Lente. Arkivar i Gliickstadt. 28. April 1674

arkivar ved fællesarkivet. f 8. April 1680 (se nedenfor).

1684—89.

Johan Steinman n. 25. Juni 1684 landarkivar i de to

hertugdømmer. Han gennemgår strax efter i forening med

prins Jørgens kammersekretær Tobias Fleischer fælles-

arkivet (forbi 26. JuU 1684). 6. Dec. 1684 medlem af det kgl.

regeringskanceUi på Gottorp, f 1686. (Se nedenfor.)

M ar kv ard Gu de. F. i Rensborg 1635. 1671 hertugelig

råd og bibliothekar på Gottorp. 9. Maj 1682 kgl. kanceUiråd

i Gliickstadt. 6. Dec. 1684 beskikket til første medlem i det på

Gottorp oprettede regeringskanceUi. Reviderer 1686 med Jo-

han Moth fællesarkivet. 2. Juli 1689 får han ordre til den

12. s. m. at overlevere de hertugehge embedsmænd kancelliet

og en nøgle til fællesarkivet. f s. år. Bekendt af sit store

og sjældne bibliothek.

1713—34.

Thomas Balthasar Jessen. Præstesøn fra Store Vi

ved Flensborg, f. 4. Juli 1648; lic. juris i Strassburg. 14. April

1677 sekretær i tyske kancelli; 1679 øverste sekretær; 29. Okt.

1681 adlet (vonJ.), s. d. som hans svigerfader Konrad Bierman

(Ehrenschild) ; 6. Maj 1684 etatsråd; 1700 afsending i Wien,

senere i Warschau; gehejmeråd; 4. Nov. 1713 første medlem

af den i Slesvig oprettede „interimskoinmission og overret".

15. Juni 1731 afskediget på grund af alder, f 27. Okt. s. år.

Kristoff Heinrich Amthor. F. KwS i Stolberg, op-

dragen i den kongl. stad Rensborg. 1704 prof. i Kiel. 21.

Avg. 1713 kongl. kancelliråd; 4. Xov. s. år medlem af over-

retten (regeringskancelliet) i Slesvig. 12. Okt. 1714 kongl.
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historiograf og adgang til fællesarkivet. Præsident i Rensborg.

Han forfattede en række politiske stridsskrifter mod Gottorp-

erne og var fra dansk side hovedmanden i den literære fejde,

som gik forud for Slesvigs indlemmelse, f 21. Febr. 1721.

Eskel Lohmann. Arkivsekretær i tyske kancelli (se

ovenfor). 20. Jmii 1732 ordre til at registrere fællesarkivet på

Gottorp. Det udføres til 8. April 1733; den renskrevne regi-

strant dateret 1. Avg. s. år. 25. Maj 1734 befaler kongen, at

arkivet skal føres til København, til gehejmearkivet. Derefter

registrerer han endvidere alle de gottorpske arkiver og sender

dem til København. 9. Avg. 1737 kaldes han tilbage, f 17.

Avg. 1737 i Slesvig.

B. De kongelige regeringskancellier for Slesvig

1648—1848.

Kancelliet i Gliickstadt for den kongelige del af

Slesvig og Holsten 1648—1713.

1648—52. Gregorius Croger (Rruger). 17. April 1648, ved

oprettelsen af et regeringskancelli i Flensborg, sekretær og

registrator (bestalling af 4. Juli s. år i Tillæg); 10. Febr. 1649,

da kancelliet flyttes til Gliickstadt, beordres han til at flytte

arkivet; han får 28. Marts s. år 4 vognmænd hertil. 1. Maj

1652 amtsforvalter i Svavsted; senere amtmand i Pinneberg.

1652—61. Ludvig Sclineidebach. 1. Maj 1652 sekretær og

registrator; bestalling af 6. Okt. s. år. 18. Marts 1657 tillige

generalavditør ved de hvervede tropper. 1. Jan. 1661 afgår

han fra arkivet, men 'deltager dog endnu 1668 i revisionen af

det gottorpske fællesarkiv (se ovenfor), f 1676 som kancelliråd.

1661—80. Hugo Leute. F. i Arnshorst i Westfalen 1625,

søn af den tyske kansler Theodor L.'s broder GerhaÆ. 1652

sekretær i Gliickstadt; 12. Maj 1657 konstitueret registrator i

Schneidebachs fraværelse; 1. Jan. 1661 arkivar. 28. April 1674

tillige arkivar ved fællesarkivet på Gottorp efter Burchard
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Niederstett. 8. Avg. 1679 råd i kancelliet, men vedbliver som

arkivar både i Gliickstadt og på Gottorp, f 8. April 1680.

1680—84. Dauiel Hausmanii. 20. Marts 1678 sekretær i

Gliickstadt; 11. Maj 1680 arkivar i Gliickstadt og på Gottorp;

3. ]Marts 1683 tillige assessor; 25. Juni 1684 afgået fra arkiverne;

31. Okt. 1685 regeringsråd i det kongelige kancelli på Gottorp.

1684—86. Johan Steinniaiiii. F. i Itzeho, søn af den kgl.

råd Jakob St. Amtsskriver i Steinburg; 30. Okt. 1667 be-

stalling som resident i Lybek ; 15. Maj 1683 rang med regerings-

raderne i Glciikstadt fra sin ansættelse i Lybek. 25. Juni 1684

regeringsråd og landarkivar i hertugdømmerne Slesvig og Hol-

sten: skal oprette et landarkiv. 6. Dec. 1684 råd i kancelliet

på Gottorp, t 1686.

1687—89. Jakob Breyer. Sekretær i Gl^iickstadt; 28. Maj

1687 tillige arkivar; afgår som sådan 17. Dec. 1689; 5. April

1692 tillige assessor. Afskediget ved dom 1703 ; går i gottorpsk

tjeneste, f 1709.

[Hojer, Fredrik lY, 2, 137.]

1689— 1705. Johan Moth. Sekretær og arkivar i tyske

kancelli (se ovenfor). 17. Dec. 1689 arkivar for de kongelige

arkiver i Slesvig og Holsten, f 6. Jan. 1705.

1705—16. Didrik )Iarx Lente, 1681 sekretær i Gliickstadt;

fra 1705 tillige arkivar, f 7. Dec. 1716.

Den slesvigske overret på Gottorp 1713—1848.

1713— 19. Johan Kristian Sommer. 1710 sekretær i Gliick-

stadt; 4. Nov. 1713 sekretær og arkivar ved den da oprettede

interimskommission og overret; 25. Avg. 1719 sekretær og

arkivar i Gliickstadt; afsked 26. Sept. 1732 på grund af alder

og svaghed (justitsråd).

1719—47. Friedrich v. der ^aase. Kancelli- og regeringsråd

i Gliickstadt; 2. Okt. 1719 sekretær og arkivar på Gottorp; 22.

Febr. 1729 tillige justits- og regeringsråd. f 9. Maj 1747 (som

konferensråd).

1747—56. Lorenz Prehn. 1713 kancellist; 29. Okt. 1726

tillijjc kanccllisokrotær; 22. Maj 171-7 virkelig sekretær og arkivar:
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5. Juni s. år tillige råd; 26. Jan. 1756 efter rettens nye instrux

første sekretær, afgår derved som arkivar, f 1. Juli 1761 (som

etatsråd).

1756—61. Kristian Gottfried Carsteus. 13. Marts 1741 surnuni.

sekretær; 15. Maj 1747 kancelliråd; 5. Juni s. år anden kan-

cellist; 23. Febr. første kancellist og registrator; 26. Jan. 1756

anden sekretær og arkivar; 14. Avg. 1761 »første sekretær; 1.

Marts 1793 kansler ved overretten, konferensråd. f (før 5. Juni)

1795. Broder til den bekendte A. G. Carstens i tyske kancelli.

1761—69. Friedrich Kristian y. Helm. 2. Marts 1750 anden,

26. Jan. 1756 første kancellist; 14. Avg. 1761 anden sekretær

og arkivar, f 30. Juni 1769.

1769—^71. Nikolaus Schmidt. Rådmand og stadssekretær i

Krempe; 16. Febr. 1756 kancellist; 24. Juli 1769 anden sekretær

og arkivar. 24. Ju*li 1771 første sekretær.

1771—83. Moritz Kristian Piper. 28. Dec. 1767 surnum. kan-

cellist; 24. Juli 1769 anden kancellist; 24. Juli 1771 tredje

sekretær og arkivar (ved overrettens forandring). 13. Maj 1783

overlandevejsinspektør i Slesvig.

1783 — 88. Voliert Matzen, 1761 skriver hos arkivaren Helm

med sysselsættelse i arkivet; derefter hos hans efterfølger. 18.

Sept. 1769 surnum. kancellist; 27. Juli 1783 fjerde sekretær og

første kancellist, samt arkivsekretær, f 16. April 1788.

1788—91. Henrik Karl Otte. 13. Juni 1788 fjerde sekretær

og arkivsekretær; 2. Juni 1797 tredje sekretær; 25. April 1818

justitsråd.

1791—1812. Friedrich Ludvig V. Eggers. F. i Gliickstadt 1763,

søn af vicekansler E. (adlet og konferensråd). 1. April 1791

arkivar for at ordne arkivet; 1797 råd i overretten, men ved-

bliver at stå for arkivet (kgl. resol. 19. Jan. 1798). f 26. Okt.

1812. Udgiver af Gorpus statutorum Slesvicensium 1794— 1812,

4 bind.

1802—25. Georg Karl Friedrich Lohedanz. Søn af sekretæren

Karl Fr. L. (i overretten 1756—1802) og sønnesøn af overrets-

råd Georg L. (fra 1729). 12. Nov. 1802 tredje sekretær og

dermed formelt arkivar; overtager posten alene efter Eggers's

død; 21. Avg. 1818 kancelliråd. f 16. Jan. 1825.
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1825—31. Hans ?iikolaj Freiisen. 18:21 advokat i Flensborg;

26. April 1825 surnum. sekretær ved overretten. 7. Juni 1825

femte sekretær og arkivar ; 15. A\g. 1829 fjerde sekretær ; 10.

Dec. 1831 landfoged på Silt. f ll.Avg. 1833.

1831—33. Friedrich Fursen. F. i Nørborg, faderen herreds-

foged. Volontær i overretten; overtager arkivet på prøve efter

Frensens forflyttelse. 18. Avg. 1832 femte sekretær og arkivar,

t 17. Juli 1833.

1834—48. karl Grube. 24. Febr. 1829 surnum. sekretær i

Gliickstadt, hvor han vikarierer som arkivar. 1. Febr. 1834

femte sekretær og arkivar på Gottorp. 10. Maj 1834, ved op-

rettelsen af den slesvig-holstenske regering på Gottorp,

arkivar og kasserer. 4. April 1848 suspenderedes denne regering

af kongen (den vedblev som bekendt insurrektionelt at fun-

gere). Arkivar i det holsten-lauenborgske ministerium i

København.

rs'





TILLÆG





1.

Brudstykker at arkivregistraturer fra Erik af Pommerns tid.

A.

(Slutiiingen af to sammenhængende blade.)

Item alle tliesse for°® breff ære paa Wordingborg.

Item thesse effterskreffne breffue ære paa Kalundeborg.

Item een papirs skrifft hwor Kobnehaffn wort først bygt oc .kom

ffran kronen oc til bispen aff Roskild oc siden wort kiøpt til kronen

igen fore xiiij'^ løde marck, met atskillige breff om Købnehaffn.

Item ith biscop Jensses breff aff Roskild, at myn herre haffuer

løsd liannum Nesbyhoffuet aff oc sæt hannum til pant igen i thet

samme sted Nygård , datum Haffnis mccccxix 'sancti Laurencij dag.

Item skødebreff paa Hiørnungholm met mange andre breff, som

lude paa Hiørnungholm.

Thesse breff ære vdi eth skrin swo mercht X.

Item een bog luder paa hwess wisse rentte kronen haffuer vdi

Otzhæret oc hwor møget ther skal) vdgiftues aff hwer by vdi for"<^

hæret oc mange andre hærethe.

Item en een bog ludendis oili stud oc leyding i samme Otz-

hæret oc i andre liæret.

B.

(B og C: Sedler, som nu findes heftede sammen med registranterne

fra 1470').

Anno domini mcdxxix in vigilia beatorum Symonis et Jude

apostolorum.

') Sml. Ældste arkivregistraturer I GI f.
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Først biscop Peders breff aff Roskildis pa gotz, som han hade

til pant for viij"^ lødig mark xlv /3 lubesk. Item et biscop Pedhers

breff rørende vpa thet same. Item j breff liwre alle thry rikens

radh lowede min herre troskap j Galmarne, oc at thisse thry rike

schole bliue til sammen vnder hanum. Item j slot breff hwro Thord

Clauessøn oc Tord Skytte a wapn anamethe Dalborg oc Ekholm.

Item Axel Ketelsøns och frw Katerine hans husfrues quittebreff.

Item Axel Kædelsøns breff ludende vpa Soluensborg. Item j breff

hore Axel Kedelsøn hadhe Siluensborg til pant for ij"^ lødig mark.

Item en deghtingen at thisse iij rike schole ewinne bliue samen

vnder en koniiig, som giord war j Kalmarne. Item breff vpa Falken-

dal. Item biscop Perss oc capitels breff aff Roskildis om mange

stucke. Item capitels breff i Roskildis at the antwo[r]de biscop

Peder Køghe oc Walbursheret som the hadhe
j

pant aff drotning

Marget. Item
j

papirs breff huro biscop Peder bider, godhe manne

incighle vpa et breff om Odzheret.

G.

•i

Anno domini mcdxxix jn crastino beatorum Symonis et Jude.

Først koning Woldemars testament. Item om Syelsø. Item

om Esmendorp j breff. Item om Ramsiø j breff. Item om Spang-

ager et breff. Item • om Affiætofte oc Eghebierg ij breff. Item vij

breff om Hintze Finkes gardh j Slaw^else. Item littera indulgenciarum

om en ampullo met helghedome d. m. giuet. Item ij breff aff her

Henric Wordhingbvrg oc Pæder Magnussøn om gotz j Hornss. Item

ij sexterne registra vpa breff. Item xxiij breff samen bunden Ficke

Mølteke, her Johan Mølteke at the læte drotning Marget alt theris

gotz j Danmark..

Kancelliordning fra tiden før 1533.

Først ville vi, at vor cantzeler oc alle scriffuere skulle være

paa deris egen kaast her eff'ter, oc skal cantzeler eller den, som i

hans sted er i hans fraværelse, tage vare paa at være hosz kongelig

maiestett paa hans palatz, hver dag paa thisze timer, som her effter

screffuit staar.
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Item skal hånd hver formiddag om sommeren fra sex slår oc

om vinteren fra klocken er siu være tilstede, indtil saa lenge konge-

lig maiestett gaar i kircken at høre mesze, at forfare hvilcke som

haffue nogle sager eller ere steffnd , oc tage nogle aff vor raad oc

gode mend til sig oc dømme der paa, hves ræt er i the sager, som

icke stoer magt paa Hgger, oc alle sager, som merckelige ere, skal

hånd grandgiffueligen mercke oc giffue ther vel agt paa alle artickle

oc sagernis lelighed, saa hånd vel ved siden at undervise kongelig

maiestett ret der udi oc tage siden alle befalninge aff kongeHg maie-

stett oc undervise scriffuere, hvad de^) giøre skulle, oc om effter-

middagen strax tolff* er slagen komme op igien oc tage da vare, til

klocken er tre, at det er ringen (!) sammen til afftensang, effter som

forscreffuit staar. Oc skal alle scriffuere, i cantzelaria ere, sverge

hannem en eedt paa kongelig maiestetts vegne, oc skal [han] strenge-

ligen forbinde dennem, at hves som skeer i cancelaria, som the faa

befalning paa, at the det icke sige, forscriffue eller nogen tilkiende-

giffue; hvor thet befmdis, tha skal det straffis offuer dem uden all

miskundhed, oc disligest skal cantzeler giøre en skickelse paa hvad

time de skulle være tilstede, som her eft'ter følger, formiddag oc

efftermiddag, hvilcken thet forsømmer, tha skal der sættis en peene

paa, hvad hånd skal haffue forbrut, som thet forsømmer.

Item skal oc samme vor cantzeler underscriffue alle vore breffue,

som nogen magt paa ligger , eller then , som i hans sted er , met

deris egen haand oc naffn, oc ligger der nogen stor magt paa, tha

skal hånd bære dem til kongelig maiestett. Haffuer hånd oc magt

at anamme oc forvise alle scriffuere, som skulle være i cancelaria,

oc skal hånd anamme aff dem en eed paa kongelig maiestetts

vegne oc optegne paa hvad dag, hvad tid oc hvad sted, som hånd

svor paa. Ville vi at skal skickis en aff" de dueligste scriffuere, som

skal stedse tage vare paa vor husfrue i vor fraverelse, som vel

kand scriffue, dicte oc registere alle breffue oc befalninger effter vor

skickelse, oc hves hånd opbær, skal hånd giøre der canceler oc

'scritluerne regnskaff faare. Alle de brefi', som registeris, skulle ind-

scriffuis ord fra ord fra første til siste mel datum oc andet, ligesom

breffuene lyde i thennem selff, saa ther bliffiier ingen forsømmelsze

paa, at noget der udi bliffuer forget, førend de l)litfue beseglede, at

lians naadis høymectighed underscrilfuer dem.

item alle the breff, som sendis kongelig maiestett fra herrer oc

•) U. tilf.: ther utii.
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førster oc disHgest andre breff, som magt paa ligger, dem skal

kongelig maiestett antvorde hans cantzeler eller den, som er i haris

sted . at hånd dem forvarer og genimer , saa de ere tilstede , naar

der eskis paa dem igien, at de icke forkomme. Disligest skal

kongehg maiestetts canceler tage vare paa oc anamme alle de breffue,

som sendis kongelig maiestett i hveden de komme oc thennem

offuerlæse oc siden giffiie det kongelig maiestett til kiende, hvad der

udi stander. Oc skal forskrefne s[c]riffuere giøre canceler der rede

for, naar hånd tilstede kommer , for alle breff , som hånd anammet

haffuer i hans fraværelse, oc vise hannem, hvor hånd haffuer lagd

dem igien.

Item at canceleren skal giøre en skickelse oc ordinancie bland

scriffuerne, saa at en haffuer befalning paa alle breffue oc sager,

som skal til Nøriutland.

Item skal skickis en tydsk scriffuer , som skal scriffue oc for-

vare alle tydske breffue oc alle the breffue, som komme aff lånte

Holsten oc aff Sønderiutland , som lyde paa tydsk eller tlieden aff'

komer , at band dem scriffuer oc registerer. Den fierde Sieland,

Falster , Loland , Møen , den femte Skone , Halland oc Blegind . den

tredie Fyn , Erre oc Synderiutland alle de breffue , som deden aff-

kommer, som lyder paa Danske, oc til Norge, Sverig etc. paa det.

at hver aff dennem kand mercke oc scriffue the breff oc sager, som

røre paa samme land. Oc skal vor canceler hver aar lade giøre

sønderlige secke til alle scriffuere at forvare vore register og breff

udi , som ere screffne oc registerit i det aar , at forvare paa it aff

vor slot, som vi vil lade skicke hannem (^ en kammer til.

Item hver aff for"® scriffuere skal haffue it register oc der udi

scriffue alle de breff, som magt paa ligger, som giffuis og sendis

til de land, som band er befalit aff at scriffue oc registere, at band

kand giøre cancelern rede for alle de breffue, som did er screffne,

oc hvorledis the lyde , naar band paa esker , saa canceler ved at

giøre kongelig maiestett rede for, naar behoff giøris. Disligest skal

de haffue register hvert aar, som skal i tegnis alle steffninger,

som udgiffuis paa for"^® aar , oc skal udi ^) tegnis paa hvad tid

samme steffninger udgiffuis, oc hvad band heder, then anammer.

Sammeledis hvad band heder, den band steffner, oc for hvad sag,

om saa var , at de vilde forlige saggen emellem them selffue,

') U.: at komme till.

'') U. tilf.: hver.

I
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oc ^) kongelig maiestetts rettighed icke skulle bliffue der udi for-

sømmet oc underslaget.

Item det er oc nytteligt oc tilbørligt . at der giøris it skab udi

kongelig maiestetts cancelie til hver aff for°® scriffueris behoff, i

hvilcken hånd kand giemme sine register oc breff'ue udi, som komme
eller skulle til the land. som band haffuer befalning paa, oc at band

selff forvarer sin nøgel. som macht paa ligger.

Item skede det saa . at nogle aff samme scriffuere skulle bort

sendis indenlands eller udenlands i kongelig maiestetts erinde eller

disligest, om band bliffuer siug, da skal band antvorde canceleren

sin nøgel til sin skab , oc canceler skal strax tilskicke en anden i

hans sted , som hannem tyckis , at der til beqvem er ,• oc antvorde

liannem samme nøgel oc skab , at band fremdelis seer de» til , saa

lenge band kommer tilstæde.

Item det er oc nøtteligt, at der giøris en seerdelis register til

hvert land, i hvilcket mand kand scriffue alle the kæremaal oc

klagemaal. som komme for kongelig maiestett aff for"® land, at hans

naade kand siden høre samme sager, naar hans naade did kommer

oc skicke hver lov oc ræt , oc det register skal kaidis kæremaals

registerbog.

Item alle for°® scriffuere skulle hver dag komme i canceleri paa

the timer, som canceler dem forsiger, oc ther anamme befalninger

aff hannem paa de breffue, som de skulle giøre, oc scriffue thennem

der oc ingen anden steds, oc icke heller bære dem aff dør eller l)ort

i deris herberg , men giemme thennem udi canceleriet i deris skal)

eller skrin, til canceler thennem anammer oc besegler. Giør nogen

her emod, tha skal band der faare stande til rætte effter kongelig

maiestetts sigelse.

Item der bør oc at være it vist tal paa scriffuerne, som skulle

participere, som skulle være de eldste scriffuere, som ere forfarne

udi canceliet oc kunde stilen oc haffue svorit, som for^" staar. the

skulle aleniste participere, eller de ere tydske eller danske, dog bør

dem at tiene to eller tre aar før, effter som the ligge vind paa

dennem oc de ere perfecti , førend de fanger nogen deel met

thennem.

.Item alle de pendinge, som skulle udgifluis for papirsbrefVue,

de skulle saffnis til hobe og leggis i it skrin vWcv kiste, som er to

losz for. oc canceleren skal haffue den ene nogel oc en atV scrifl'uerne

') U.: at.
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skal haffue den anden nøgel, hvilcken som der til bliffuer tilskicket

aff de andre.

Item canceleren skal haffue alle de pendinge, som giffuis for

pergementsbreffue, men vil bønderne haffue dombreff paa pergament

screffne, da participeris de penninge emellom canceler oc scriffuerne.

Item naar de penninge , som udgiffuis for papirsbreffue , som

for^"^ stander , bliffuer forsamlede i skrin paa nogen tid , tha skal

canceleren eller den, som er i hans sted, skiffte samme pendinge

mellem de scriffuere alleniste , som bør at participer [e]. Er ther

nogen aff thennem paa samme tid borte i kongelig maiestetts verff

eller erinde enthen inden lands eller uden lands, da skal cancelern

bevare hans part oc antvorde hannem den strax, hånd kommer til-

stede igien ; døde hånd paa samme reise , tha skulle det skifftis ^)

for hans siel oc komme hans arffuinge til gode effter vor ordinantz,

som der paa giort er.

Item der skal ingen anamme eller opbære nogen pending for

breffue udi canceleriet uden canceleren eller den, soni i hans sted i

hans fraværelse, oc den, som er betroet til nøgelen aff scriffuerne,

oc lille de pendinge, som de fange for papirsbreffue, dem skulle de

strax lege i scriffuernis skrin, som for er sagt.

Item skal hånd oc en dag'^ om ugen haffue alle scriffuer[e] til-

stede oc forfare, om der fmdis nogen bryst i blandt dennem. Hvor

som brøst fmdis, at hånd thennem da underviser første, anden oc

tredie tid, oc ville de icke da raade bode paa, tha forvise thennem

aff gaarden. Sammeledis at hånd oc giffuer dennem tilkiende, at

the holde dem aff løszactighed ærlig oc quemmelig, saa at canceleriet

fanger ingen uære for deris skyld, oc skal her effter ingen anammis

for scriffuere udi canceleriet, uden the ere velforfarne udi kieyserlig

lov oc i biblia oc the, som icke ville bliffue præste[r].

Item skal vor canceler giøre en god skickelse paa, at fattige

almue ey beskattis utilbørlige , oc giffue der god agt paa , at saa

skeer, eller, then, der er udi hans sted udi hans fraverelse, skicker

det saa , at det saa udi alle maade fastholdis , saa det ^) rycte skal

ey henge paa kongelig maiestett, som her til giort haffuer. This-

ligest skulle de ey holde vor fattige undersaat[e] lenger op met løse

ord til deris store skade, men naar de fange befalning, skulle de

giffue dennem breff oc skyude thennem fran sig. Giør her noger

') U.: schichis,

^j A. M.Ulf. : at, U. har: paa thet røgtedt.
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emod aff scriffueren , tha skal vor canceler lade det alvorligen

straffe.

(Ovenstående instrux for kansleren er meddelt efter håndskriftet

Arnemagnæanske samling nr. ;29 i kvart, blad 78—81. et bland-

ingsbind med lovstykker, der er skrevne af forskellige hænder.

Kanslerens instrux findes der sammen med instrux for kongens

kapellaner (bl. 81—83) og den må være skrevet omtrent 1600.

Fremdeles findes instruxen sammen med instruxer for forskellige

andre embedsmænd i Uldallske saml. 255 i kvart, et meget fejl-

fuldt håndskrift, som desuden indeholder den eneste kendte text

af Kristian IFs love, der herefter er udgivne af Resen og

Rosenvinge. Dette håndskrift er . helt igennem skrevet med
samme hånd, det er en del yngre end det første, men dog

skrevet i Kristian IY"s tid. Af varianter er kun enkelte med-

delte, ikke de mange omstillinger af ord eller skrivefejl, hvoraf

Uld. saml. 255 vrimler. Efter dette håndskrift er de forskellige

instruxer trykte i Xy danske mag. 1. bd.)

3.
28. Febr. 1523.

Andreas Globs beretning om sin sendelse til arkivet på Segeberg.

Durchluchte vnd hochgeborenn furste
,

gnedige liere , mynen

armen vnd gutwilligen denst sy juwe gnade allewege iii alier tem-

liche denstbarheit mit allem flyte gantzwillich bereytt. Durclduchte

vnd hocbgeboreii furste
,
gnedige liere , als ick vormercke , wo j. g.

my etlicher mathe vordencket hebbe vmme de breue, szo ick yn

vorschener tydt van Szegeberge halede etc. etc, geue ick juwe gnade

fruntlich hire vppe toerkennen . wo myn liere koning darumme my
toschreff vnd ock ann Jurgenn van der Wysch, dat he my na beger

ko®, w. vppe den grothen blauenn torn inletlie vnd de slothele dar

tho auerantwerde , dat gnedige here war ys , bekenne yck . dar lasz

yck vtli breue, de denne im szuluen torn inn kysten gelecht weren,

vnd de breue, dar macht ann licht, lede ick in eyne szunderliche

kyste vnd schickede de van Szegeberge aff betb tho Sunderborch,

de andere breue , szo van registere vnd rekenschopp . de denne tho

retlien ock de rotten vornichtet vnd vorfidel weren, de leeth i<k

lyggen, vnd'eyn partt warpp ick in dat fliiir. de denne voi- veer

effte vyffhundertt jaren weren geschreuen.
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Datiim Kyll am szonauende vor remeniscere anno dopiini etc.

vicesimotercio

^ J. F. G. gutwillicher

Andreas ' Glob tho

Odensze prawest.

Udskrift til hertug Frederik.

Samtidig påtegning:

Entpfangen montags nach reminiscere anno etc. xxiii.

(Original med spor af seglet.)

4.

6. og 11. Febr. 1537.

To breve til Knud Rud om den på Københavns slot efter indtagelsen fore-

fundne uorden med hensyn til de her opbevarede brevskaber.-

A. •

Venlig ocli kierlig hillszenn meth gadt. Kiære her Knudt och

kiære fadersøstersønn, er her fulltt aff dine breffue her paa slaattidt

kast allestedtz her baade paa greffuens mag och anden stedtz; saa

mange ieg kandt offuerkomme aff dennom vill ieg forvare och hollde

dig tillstæde, och thøckis mig raadeligtt være, ath [du] seer dig om,

som du sellff veedst ydermere mact paaligger, endt ieg nu skriffue

kandt. Kiære Knudt, kann du ramme mith gaffnn, den stundt ieg

hgger her, du(!) giør derudi, som ieg dig fulldkommeligen tillthroer

och du mig phctig er. Her medt dig gudt befallendis. Skreffuitt

paa Kiøbnehaffns slaatt thiszdagenn nest for fastelaffuen anno etc.

mdxxxvii.

Oluff Rossenkrantz

ridder.

Udenpå

:

Erlig, velbyrdig mandt och strenge ridder her Knudt Rudt till

Vidby, sin kiære fadersøstersønn venligen tillschreffuitt.

B.

Kiære her Knudt Rudt, sønderlige gode venn, som du skriffuer

mig till om dine breffue, som komme hiidt till slaattidt, ath ieg vill'de

forfare, om her vor nogle flere aff dennom endt de, som du faait

haffuer, thi du haffuer mist mange aff dine breffue och viste icke

anditt endt de skullde være her paa slaattidt , da giffuer ieg dig
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derom tillkiende, ath ieg befrøcter, atli du icke bekommer flere aff

dine breffue endt ieg dig effther kongelig mayestetts befalling sendt

haffuer, fordi ath thenn thiidt min herre fick slaattidt, da laae baade

dine breffue och andre gode mendtz breffue her paa slaattidt kast

udi alle vraaer, saa mig thviffler icke, ath der ey bliffuer mange

borthe baade aff dine och andre gode mendtz breffue, fordi de vor

alltt kast aff de kiister, de haffde i væritt, och er vell till befrøctendis,

ath der vill komme stoer thretthe aff i fremthidenn. Kiære her
«

Knudt, hvis ieg kandt giøre for dinn skylldt, dett vell er giort, skalltt

du alle thide finde mig vellvillig. Her meth dig gudt befallendis.

Skreff'uitt paa Kiøbnehaffnn fastelaffuens søndag anno etc. mdxxxvii.

Johann Friisz.

Udenpå

:

Erlig, velbyrdig och strenge ridder her Knudt Pxud till Vidby,

min sønderlige gode venn, venligen tillschreffuitt.

(Efter afskrifter i Rigens forfolgningsbog 1592—98.)

12. Jan. 1541.

Brev fra sekretæren Jesper Brokman til Kristian III om breve på

Kalundborg.

Eders koninglige maiestadt myn vnderdanige pligtuge tro tieneste

altiid forsenndt met gudli. Høichbornne første , allernadigiste herre

och koning, fick ieg eders koninglige ma*^^ schriffuelsse fran Nestuid,

lydendis, at ieg schulde drage till Kalundeborg och ther forfare om
nogle breffue, som eders koninglige ma" kunde were nøttige tiill

thette mode met the swenske, bode oirt thet swenske godts och om
Gollandt etc. Tliaa werdis eders nåde at wille wiide, at ieg haffuer

weret ther, och wor ther iij domme om thet swenske godts, at thet

er forbrudt godts, ens lydendis, then ene paa latine, thend anden

paa tydske och thend tredie paa dandske. Nu haffuer ieg fundit

thend latiniske och thend tydske dom , men thend danske kand ieg

ther icke finde , och wed ieg icke , om eders ko. m" haffuer ladit

tagit hannum ther vdt, thij at ieg haffde hannum met meg vdj

Halmstede tiill thend dag met the swenske met andre breffue, och

førde ieg hannum met the andre breffue till Kalundeborg och lagde

thennom ind paa Folen ighen effther eders nadis befalning. Och

finder ieg nu the andre breffue, men thend danske dom finder ieg

ther icke etc. The andre breffue om Gollandt, ther ebland tinder
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ieg it breff lydendis, at koniiig Erick haffuer indløsdt Gotland aff

hoffmestheren aff Prytsz till Danmarckis krone fore ix^ engelske

nobler. Och er ther andre merckelige breffue lioes, som ere gangen

emellom koningen vdj Danmarck och koningen vdj Snerige om Got-

land och andre ordtlandis, huilcke breffue ieg effther eders koning-

lige maiestatis befalning will holde hoes meg vdj goed forwaringh

tiill eders nadis tilkompst etc. At tiene eders koninglige maiestadt

er ieg altiid till rede och willig, som ieg eders nåde pligtug er.

Hermet befaler ieg eders koninglige maiestat siell, liiff, stadt och

regementte gud aldmegtugiste tiill euig tiid. Schreffuit vdj Køpne-

haffnn otthensdagen infra octauas trium regum aar etc. mdxlj'*.

Eders koninglige ma*^^

ydmiuge och willuge tiener

Jesper Brochmann.

Udskrift til kongen.

(Egenhændig orig. i Svenske jordebøger nr. 139.)

6.

Nov. 1545.

Dokumenter, udtagne af hvælvingen på Gottorp efter landdagen i Slesvig.

Originalia so kon. mt. den 20 novembris anno etc. 45 aussem

gewelbe zu Gottorff durch Gapper (!) Fuchssen secretarienn im landage

zu Sleswigk entfangenn.

1. Vonn der stifftunge der Gartauffs zur Arnsboke..

2-4.

Wes vorhenn vonn wegen hertzog Johanssen auss dem gewelue

zu Gottorpp durch my Jeronimi Boldick seer. denn 21 novembris

anno 45 emptfangenn. — De origiliaho(!).

1. Hanns Bantzawe vorkofft erffliche der herschafft etliche

guder, in Kerherde vnnd Dustorpherde belegen.

2-12.

Vemernn.

13-21

Originalia so mein g. f. vnd h. hertzog Adolffs zu Sleswig

Holstein zu s. f. g. notturfft den 20 nofembris a*' 1545 alse der
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landtdag zu Sleswigk geweszen aussem gewelb zu Gottorpp durch

Jurgen Gorpern secretarien entfangen lassen.

Morkercken belangende.

1-28.

Wittense betreffende.

29-33.

22. Novbr. 1545.

Wes vor originalia aus dem gewelbe zu Gottorff mit Bar])j vnd

Gorper daraus genommen. —
Mantag denn 22ten nouembris a° 1545 seindt nachfolgende

hendel durch Andresen van Barbj, Benedict Sesteden, Georgen Gor-

pern und Jeronimus Boldig von wegen alle dreier hern zu behueff

der lenempfengnusse uber das herzogtumb Schleswig, so negst zu-

kommenden montag nach oculj anno ut supra zu Goldingen gescheen

soli, aussem gewelb zu Gottorff genommen.

1_8. __
Diesse izehrzelte hendell die originalia sein zu Got-

torf vf der cantzlej bey Georg Gor[pern] blieben und sollen uf kunff-

tige len entpfengnusse tage zu der notturfft gebraucht und nach

vorlauff dessen widderumb ins gewelb zu Gottorf gethan werden.

Folgende hendell die original hat Andreas von Barbj mit sicli

genommen

:

1_3. ___

7.

12. Jan. 154fj.

Kong Kristian III sender fra Koldinghus sin råd Andreas Barby efter

breve i arkiverne på Sælland.

Ghristian mett guds naade Danmarckis, Norgis,

Vendis; och Gottis koning etc.

Vor synderlige gunst tiilforn. ;Viider, at hogborne førster, vore

kere brødre, haffue udi vor krøning ladit oss besøge och tiilltallc. att

vii ville unde thennum att mue tage Slesviger førstendom aft" oss udi

forlening, och haffue tesligeste nogen tid ther epther i lige maade

ladil liandle mett oss ther om , och vi dog alle tid hafl'ue afslaget

thennum Ihet, tiill nu paa nogen stacket tid siden att vii epther saa-

14
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dan theris mangefollelige beger haffue sambtygt thet thennum, och

nu siden the haffue fot vor bevilginge ther tiill , haffue the thesse

dage haffuit theris fuldtmegtige raad her hoss oss och ladit giffue

os tiill[k]iende ; att the gerne ville anamme same førstendom i for-

lening aff oss , dog ville the ingthen (!) tieneste vere oss och riget

plygtige ther aff att giøre, och berobe thennum paa attskihige pryvi-

legier och frigheder, som the sige att skulle haffue ther paa, end

dog vii forsee oss visseligen tiill, att the ingen pryvilegier skulle haffue

ther paa. Och haffue vii giffuit same theris fuldtmegtige for svar tiil-

bage ighen, att vii icke haffue magt tiill att forlade eller afftrede

fran nogen aff rigernes rett eller frigheider uden vore elskehge menige

Danmarckis rigens raads och menige indbyggers sambtygke, och

haffue nu ther fore afferdigit os elskelige Andreas van Barbi, vor

tiener och raad, tydt tiill ether. Thii bede vii ether och begere, at i

gaa mett hannum udi hvelffuit ther paa vort slott Kiøpnehaffn och

ther mett hannum giennomsee och udttage hves breffue som ther

fmdis same sag och handell anrørendis, och siden ride mett hannum

tiin vort slott Kallingborg och ther paa ffugelen i lige .maade besee

och udttage hvad breffue som ther fmdis kunde then same handell

anrørendis, hvilcke -same breffue vii haffue befalit hannum framdelis

att føre hidt offuer tiill oss. Her mett sker oss tiih vilge. Befalendis

ether gud. Screffuit paa vort slot Koldinghuss tysdagen nest epther

hellege iii kongers dag aar etc. mdxlvi under vort signet.

Udskrift:

Oss elskelige her Eske Biilde, ridder, vor mandt, raadt och

stadtholder paa vort slott Kiøpnehaffn.

(Orig, med spor af segl udenpå.)

^-
1547.

Kanslerens fortegnelse over breve og forpligtelser, givne „os" (rådet) af

kongen.

Thiisse breffue, som her udii regysteret ere, fyndis alle tiil

hobes oc korne rygens indbiiger tyl heste etc. , oc er tette Johan

Friisses handskriift.

1. Thet breff, koning Ghristiern gaff oss, ther hans søn hertug

Frederick bleff hylleth.

2. En privilegie, udgiven, ther koning Christian, koning Frederickis

søn, bleff hylled udi Horsens.

3. ii instrumenther, thet ene, ath the hertuger aff Holsten vilde
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1

icke aname Slesvick furstendom udi forlening, om the skulle

sverie rigliet oc tiene ther aff, och ath koiiing Christian anamede

same leen af!" rigzens raad paa sine børns vegne;

4. Ihet andhet om thend forligelse emellom koning Ghristiern,

koning Hanss søn, och koning Frederickis børn.

5. Thend recess, ther bisperne bleffue affseth her i righet.

G. Udscrifft aff thet forbund emellom Holsten och Danmark.

7. ii copier aff the Holster theris privilegier.

8. Malmøs borgers, Landtzkrone borgers och Jørgen Kockis for-

phctelse.

9. Koning Ghristierus breff, at adelen icke skulle lenger vere phgtig

at holle theris rystning,

10. och icke give thend xx pending eller andhen skath.

1 1

.

Breff, at koning Ghristiern skal bliffue paa Synderborg.

12. Om thend gield til Kiel, froicken Litzabetz brudskat.

13. Koning Frederickis handfestning.

14. Koning Ghristian, koning Frederickis søns, recess oc handfestning.

15. Koning Ghristiern, koning Hansis søns, handfestning.

(1— 15 med Johan Frises hånd. Overskriften samt en fortsættelse (nr.

10— 19) af Mogens Gyldenstjerne.)

9.

15. Juni 1556.

Breve vedkommende Sonderjyllands historie hentes fra Kalundborg til

København.

Breffue, som bleff epther kon. mt. befaling udtagitt aff folen

paa Kallundborg anno etc. 155(3 then 15 Junij.

Først aff thet ledicke mett S oc B betegnitt, oc ther paa er

schrevitt: Keyserlich maiestats recesze oc domme om Schlesvig her-

togdom oc andre breffue, l)leff udtagitt thisse epther"^ breffue.

Ett pasbardt giffuit koning Ericks sendebud.

Forligelsze emellom greff Giertt aff Holsten oc hertog Waldemar

aff Slesvig om Skanderborg i nørre Jutland, som greff Gierlt i paiitt

haffde.

Koning Sigismundi steffning.

Koning Sigismundi sententia oc dom, dømendis Slesvig hertog-

dom under Danmarcks krone, anno 1424.

End en anden koning Sigismundi dom, liudindis lige som Ihcnne

for°®, oc bleff Uien tredie oc liige liudindis liggindis udi ledickitt egien.

14*
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En Sigiszmimdi dom oc sentents, dømendis the greffuer aff Hol-

sten slett fran lenvaritt till Slesvigis hertogdom for theris nhorsom, oc

alle nndersotte allene at vere koning Erick hørsom oc icke greffuerne,

datum Kostnitz anno 1414, oc ligger udi ledickitt enden lige liudindis.

Excecutoria sententia Sigismundi mod the greffuer aff Holsten,

oc ligger ther en egien udi ledickitt paa latine.

Koning Sigismundi paamindelsebreff till de greffuer aff Holsten,

att the ey søge udflucht af retten, anno 1425, oc findis en lige liu-

dindis paa latine udi ledickitt.

Koning Sigismundi breff, att koning Ericks hud var och bød sig i

rette mett fuldmaglt, oc greffuernis sendebud haffde ingen fuldmagtt.

Koning Sigismundi breff, att ingen aff parterne appelleritt, ther

dom gick, etc. anno etc. 1424.

En bevisz oc vintnisbyrd aff' bisperne, prelater, riddermendzmend

oc aff steder udi syndre Jutland oc nørre Jutland, att syndre Jutland

aff rette hør till Danmarcks kronne oc thet slot Gottorp.

Tvende pavens buller mett B fortegnitt.

Tvende transumpter aff Sigismundi domme offuer Slesvig her-

togdomme.

Instrument paa greffuers aff Holstens cumpromisz paa hves dom

oc sententzs Sigismundus sagde thennom oc koning Erick emellom

om Slesvig hertogdom anno etc. 1423 in vigilia epiphanie domini.

Aff thet ledicke mett 7 betegnitt, oc ther paa stander schreffuit

:

Breff om lantho Holsten oc Schlesvig hertogdomme og Dytt-

merschen.

Transumpt eins fortrags zu Flensborch aufgerichtt.

Att koning Erick bød greff Clavs oc hans brodersønner tliett

hertogdom Slesvig till leen, oc the thet icke vilde anamme.

Dagtingis breff emellom koning Erick oc her Alff oc her Giertt,

hertoger i Slesvig oc greffuer i Holsten.

Dagtingis breff emellom d. Margrette oc greff Clavs i Holsten.

Hertoginde Rixis breff, att hun kesde koning Valdemar till hindis

formyndere.

Paa danehoff i Nyborg om hertogdomett i Schlesvig.

Byens breff aff Flensborg giffuitt koning Erick oc drotning Mar-

grette, i hvilckitt the tilbinde sig troligen att skulle bliffue ved for"^

koning Erick oc d. Margrette etc.

Pantebreff* till koning Erick paa Flensborg oc Nyehus, mett R

fortegnett.
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Instrument om tale oc rettergang for nogle førster emellom

koning Erick oc fru Elisabett, hertoginde i Slesvig, om Slesvigis

hertogdom.

Gontracht zwischen den graven zu Holsten und konig Waldemar.

Forhandling emellom koning Erick oc the Holster oc stederne

paa then anden side, oc skildis att uden endelig beslutning.

Dagting mellom koning Erick oc greff Henrick etc. oc hans

brødre oc greff Henrick aff Skaumborg, mett M fortegnett.

Ett gameltt register oc instrumenter indhoUindis om hertogdomene

etc, mett D fortegnett.

Forseglitt copier aff alle the handlinger, som er gangit emellom

koning Erick oc the Holster.

Ett tilsamen bunden knippe mett l)reffue , instrumenter , kopier

oc register, forstendome anrørindis.

Item iiij ubeseglede pavebreffue, mett R fortegnitt.

Copie aff hertog Rumpoltzs fordrag emellom koning Erick oc

hertog Henrick aff Holsten.

Ett gameltt regisler om vitnisbyrd, som konig Erick haffuer førd

udi then Slesvigis handell, mett G fortegnitt.

End en gamell schrifft tliet hertogdom Slesvig anrørindis, mett

H fortegnett.

The hertogers breff aff Holsten etc. om then fordrag, som her-

tog Rumpoltt giorde emellom koning Erick oc thennom, mettK fortegnitt.

Transumptum litere regis Romani super ducatu Schlesvicensi.

Hertoginde Rixis breff om Sunderborg oc Alsze, atl hun Ihett

haffde aff koning Valdemar.

Aff thend ledicke mett I fortegnitt. som stander schreffuit paa:

Pavens breff oc buller, ther bleff udtagitt, som eptherfølger.

Først vi i beseglede pavens buller.

Item itt pavebreff, som seglitt er frantagill.

Item en instrumentt paa thet pant paa Nyehus, met X fortegnett.

Forligelse breff emellom koning Valdemar oc hertogen aff Sles-

vig om nørre Jutlandz pantt, lisligest(.' om gifftermaal emellom koning

Valdemar oc hertogens dotter Heilevig oc hindis lilfgeding.

Riscop Johans breff aff Slesvig paa ii"" m^^ lub. uietl Q fortegnett.

Rispens aff Slesvigis (jvittebreff paa 1'" iu|^ lub.

Ett fredebreff emellom koningen aff Danmarck oc hertogdomen,

livar udi ))ispen aff Slesvig lolTuer paa koning<Mi aff Danmarckis siide,

oc bispen aff I.ubkc paa then anden siide.
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Item itt sendebreff. som hertogen aff Stetin liaffuer schreffuit

koning Erick till the Holster am-ørindis.

Item bispens af Slesvigis oc andre gode mendz breff till koning

Ghristiern.

Alle forschreffne breffue bleff førtt till Køpnneliaffn.

(Orig. på papir.)

10.
1556.

Breve fra de to arkiver, vedkommende Slesvig stift og Haml)org.

Verzeichnus keyserlicher und bepstlicher brief, so im ge-

welb zu Goppenliagen vorhanden die stadt Hamburg und

stifft Schleswig betreffen. Anno 1556^).

Nota.

Die originalia der keyserlichen und bepstlichen brief uf die

fmes und terminos des romischen reichs und der cron Denne-

marcken sey das wasser die Eyder lauttend solten in allen ge-

welben mit ernstem vleis nochmaln gesucht werden. Daran wehr

vill gelegen, so die erlangt werden mochten. Wen konig Erich

die briefe verrucken lassen, so het er die revers der Pomern mit

genohmen. Konig Ghristiern hat auch damit nichts auszurichten

gehapt, er kont befragt werden. Magister Jaspar mocht villeicht

wissen, ob konig Ghristiern brief het mit genhommen.

Nota.

Scripturæ , de qvibus in hoc registro , custodiuntur in archivo

publico, ubi authenticæ scripturæ regis et regni sub commentariensi

detinentur, et tales scripturæ probant de consvetudine in regno

Daniæ , habent etiam magnam autoritatem de jure Gæsareo
,

præ-

serfim propter pubhcam formam et custodiam archivi regis non

recognoscentis^) superiorem.

Aus ko. mat. zu Dennem arcken etc. sonderlicher geheimer und

vertrawlicher verwahrung und gewelbe uf dem thurm des haus

Galenburg., dar des reichs angelegen und geheime hendel behalten

werden, seindt volgende brief und urkunden ufgesucht und den xij*^"-

Julij des itzlauffenden 56 jars zu Goppenhagen ubersehen und ver-

zeichnet, wie volgt, gegen dem keyserlichen fiscal, wen zu der be-

') Aarstallet indsat efter det andet exemplar (B).

'^) B har: agnoscentis.



Tillæg. 215

weysung soli geschritten werden, in sachen, das stifft Schleswig und

die stadt HanAurg belangen, zugebrauchen etc.

Obgemelte vidimus werden gesterckt duicli die Pomerisch und

Mechelnburgisch, Ruganisch und der hern von Rostock revers^), darin

dem konig die leben bekandt , der lauttet zum tbeil , davon in vor-

gesetzten transsumpten gemelt, und kan auch vil lielffen, dass dise

brief ex arcliivo regis edirt werden sub publico testimonio , scilicet

commentariensis vel potius-) cancellarii regni etc. Dubitatur. ob

compasbrief am cbammergericbt an den cantzler der edition halben

zubegeren.

3. Es ist aucli ein zeugnus verfast uf die grenitz lautend zwi-

schen dem romischen reicli und Dennemarcken vor dem capittel zu

Lubeck. laut uf den Strom die Eyder, wie die vorgesetzte bullen.

Diser brief leyt im grossen newen schap in der teutschen cantzley

# signirt.

Volgen die ander brief, darin der bischof vor einen standt des

reichs Dennemarcken benehnt und die vorgesatzte brief und urkhun-

den stercken.

1 1 . Biscliof Gotsclia[l]chen zu Schlesew^ig anthworrt an das

key. regiment auch den ertzbischof zue Magdeburg, wie er belangt

worden des heyligen reichs anschlege zuentrichten, darin er anzeigt,

das er unther dem reich Dennemarcken gelegen und zu dem romi-

schen reich nicht gehorig etc. Ist des l)iscliofs eigen bandt. Dise

brief liegen auch im grossen newen schap in der deutschen cantzley

in der laden Schlesewig signirt.

Es sindt aucli in vorgesetzer ko. mtt. verhwarung volgende

brief und bullen die stadt Hamburg betreffen befunden:

Die originalia sollen im gewelbe zu Gottorp sein.

Weil dise brief, schein und urkhundt in archivu publico regis,

qvi non recognoscit superiorem . in getrewer, vleissiger verwahrung

') Randbemærkning: Nota. Skogart weis, wo dise brief lig^'en iii der

lade, die von Kallenburg geholt . und h;d r.lH-istr)f Muller das inven-

tarium <laruf gesrhriben (i R: »laruher geuiachl).

-I Dette ord er udeladt i R.
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liefuiiden, wirdt geacht, ob dye nicht alle an im selbs gantz volkiimen

und in rechtlicher form verfast sein solten, das die mehr glaubens

und ansehens als wen die in anderer verwahrung behalten wehren,

habent etiam adminicula et probant qvoqve de consvetudine huius regni.

Es sindt die fursten zu Holstein in besitz der stadt Ham-

burg, die stadt bekendt den fursten in underthenigkheit , hat auch

huldigung gethan, und ist uber lange verjarte zeit besessen etc. So

sindt auch keyserlich lehenbrief vorhanden, ut in registro habetur

qvod extat in cancellaria.

Alle vorgesatzte brief stehn im gewelbe zue Goppenhagen in

zweyen thonnen. Hans Skogart hat die brief eingelegt, also das

er dieselben uf begern weis zufmden.

Und ist dabey gewesen aus bevhel des hern cantzlers Johan

Frisen^), Johan Ochs, Lage Brockenhaus, Hans Skogart und Andres

Barby, wie die brief ubersehen, gelesen und widder eingelegt worden.

Was verner ufzusuchen nottig eracht in disen hendeln, davon

hat ko. matt. secretarius Anthonius Hanisch verzeichnus, die Barby

uf besser bedencken aus den registern und andern hendeln verfast.

Den originaln des reichs grenitz und scheide betreffen uf das

wasser Eyder erstrecket, ist verner nachzusuchen, und konnen auch

die documenta mit zeugen und mit gemeinem gerucht und sage

gesterckt werden. Die jurisdiction der stifft Premen und Schlesewig

stossen darzusammen. So ist auch ad septentrionem versus denisch

sprach und recht, contribuirt dem furstenthumb zu Schlesew^ig, und

ad meridiem Holstein oder Sachssen recht und sprach, contribuirt

dem keyser und dem reich.

(To exemplarer med meget få indbyrdes afvigelser.)

11.
21, Sept. 1558.

Kongebrev om udtagelsen af breve ved sekretæren Lage Brokkenhus.

Ghristiann then thredie mett gudtz naade Danmarckis, Norgis,

Vendis och Gottis koning etc.

Vor sønnerlig gunst tilfornn. Vider, at vii haffue aflferdigit oss

elskelige Laugo Brockennhus, vor secreter, at skulle giffue sig thiill

^) A udelader Johan Frisen.
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vort slott Kiøpnehaffnii och tlier at udtage nogne breffue aff hvel-

vedenn, som vii hannom befallit liafTue. Thii bede vii etther och

begiere , at i tilsteder for"® Lauge Brockennhus at komme ind thiill

samme breffue och thennom udtage , och hvilcke breffue som hånd

udi etthers nerverrelsse anammendis vorder, at hånd thennom regi-

sterer och legger siit reversal udi stedet egemi, och at i haffue til-

siun mett, saa att dørrene vorde egenn tilluchte for samme breffue.

Ther mett skeer oss sønnerligen thiill villie; befallendis etther gud.

Schreffuit paa vort slott Drotningborg then xxi dag septembris aar etc.

mdlviii, under vort signet.

Udskrift:

Oss elskelige, erliig och velbyrdig her Magnu^ Gyldenstiern,

vor mand, raad och stadtholder paa vort slott Kiøp[nehafn].

(Orig. med spor af segl udenpå.)

12.
5. Okt. 1501.

Lanebevis på breve fra Folen.

Jeg Lauge Brockennhuss tiill Folderup kienndis oc giør vitterligtt

for alle mett thette mitt obnne breff oc egen hanndschrifftt , meg

effter kong. mtt^ minn allernaadigste herris beffalninng att haffue

udtagett her aff folenn paa Kallundborg slott aff thenne 31 lade paa

thenne nørre siide enn eske mett attskillige tinngsvinnde och herridtz-

neffnne om almenige udi Skonne, thesligeste tvennde registerbøger,

samme almenige breffue annrørenndis, hvilche breffue oc register ieg

bepligter meg att skulle fraa meg leffrere (!) udi hogmelle hanns

kong. mtt* cancellerie, tliett første ieg tiill Kiøbemihaffnn konnnendis

vorder. Tiill ydermere vienndisbyrd trycker ieg mitt signnett nedenn

fore thette for°® mitt obnne breff, somm er giffuitt oc schreffuilt paa

Kallundborg slott søndagenn naést effter sancti Francisci dag, somm
er tliennd v octobris aar etc. mdlxj.

(Orig. med <\)()v af segl under.)
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13.
28. Febr. 1562.

Kongebrev til Kasper Fuclis om udtagelsen af breve på Gottorp.

An Gaspar Fuchszen, soli sich zu eroffnung des gewelbs nacli

Gottorff begebenn, actum Friderichsburg den 28 febmarii

[1562].

Erbar lieber getrewer. Wir wollenn dir gnedigst (!) , als uns

unser fruntlicher geliebter vetter und bruder hertzogk Adolff etc.

freuntlich zu erkennen geben, das s. 1. zu verrichtung etzlicher hen-

del abschrifft vonnotten und unsz unnd hertzog Hanszen etc. der-

wegenn umb eroffnung des gewelbs bruderlich ersucht, das wir dan

nit weiger sein mogen; du wilt dich demnach auff s. 1. erfurdern

nach Gottorff begebenn unnd uns von den hendeln, so derselben

verordentenn abcopierenn werdenn, auch copey neben den schlus-

seln, so du zu dem behuff beyverwartt zu befmdenn, zu schickenn.

Unnd wir seint dir mit gnaden geneigt.

(Inlåndischer registrant f. 1562— 64.)"

14.

16. April 1564.

Kongebrev om udtagelsen af breve ved dr. Hjeronimus Thenner.

Steen Rossensparre fick kon. mts. breff att skulle lade doc-

tori Jheronimo følge nogle breffue aff foelen etc.

Vor synderlige gunst tiillforn. Viider, att vii haffue .
afferdigett

vor tliienner oc raadt, osz elskelige doctor Jheronimus Thenner, tiill

vort slott Kallundborg ther att skulle aff folien udtage nogre breffue

;

thii bede vii etther oc begiere, att i tiillstede hannom indt paa foellen

oc samme breffue att udtage oc mett seg førre, dog att handt legger

hans reversall egen tiilbage paa hvilcke breffue handt udi saa maade

udtagenndis vorder. Ther mett skeer vor villge. Befallenndis etc.

Ex arco Haffnensi xvi aprilis 1564.

(Tegneiser over alle lande. 1564. fol. 698.)
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15.
18.-19. April 1566.

Kongebreve om et eftersyn af hvælvingen på Gottorp m. m.

An hertzog Johanszen unnd mutatis mutandis an hertzog

Adolffen zu Holsteinn etc. . actum Koppenhagen den

18 aprihs anno 66.

Nachdem sich offtmals henndell zutragen, darzu wir allerseitts

berichts ausz denn urkundenn, so im dem gewelb zu Gottorff zu

unnserni allerseitts gemeineni bestenn verwartt, von nottenn habenn

unnd dan offtnials inn der eill, wie es woll gemeiner nutz erfordertt,

darzu nicht zugelangenn, ohn dasz auch billich ist, weill es gemeine

urkunde seinn, dasz unnserm jedenn davon copeienn zun (!) handenn

seinn, alsz haben wir unnserm diener Elia Eisenbergk bevholenn

bei e. 1. wie auch bei unserm vetternn h. Adolffen zubefurdernn,

dasz das gewelb zu Gottorff eroffnett und von ihm gedachtem un-

serm diener auch e. 1. darzu verordennten alle darinne befundenne

schrifftenn abgeschriebenn unnd in ordentlicher registratur gebrachtt.

welchs dann e. 1. so woll alsz unnsz zuni bestenn gereichen wirdtt,

darumb wir dann auch umb soviell weniger zweiffelnn, e. 1. wie

auch hocligedachter unnser vetter hertzog Adolff etc. freundtlich ge-

neigtt seinn, dasselbig geschelienn zu laszenn unnd den ihrigenn zu

dem behuff denn unnsern mitt zuzuordnenn. dorumb wir dann auch

hiemitt freundtlich gebettenn habenn wollenn. Es hatt aucli unnsers

hernn groszvaters unnd hernn vaters selig gedechtnusz gewesener

deuthscher cantzeller Uttenhower zu seiner zeitt einn verzeignus unnd

register der domalsz verwarttenn brieff unnd urkundenn gemachtt,

welches wir gedachtenn unnserm diener zugleich auch zugefertigt

unnd bevholenn, nachdem seytther ethlich viel urkundenn mehr alsz

dar inn begriffenn inns gewelb gelegett, vieleicht auch der alttenn

etlich herausz genhommen seinn mugen, inn alweg aber billich ist,

dasz desfals gutter bescheidt unnd richtigkeitt fur augenn erhalttenn

werde, dasz register mit denn urkimdenn so vorhanndenn zu colla-

cionirn. wasz mehr alsz dar inn gezeignett im gewelbe befundenn

dar inn zuerfullenn, ob auch ettwesz, .so vorliin (h\v in angezeichnett,

mangelnn wurde. gleichstiils auch zu notirnn, domilt aKso gemeinenn

unnser aller.seitts sachenn desto l)eszer gedienet. Wrlches c. 1. sich

dann auch nicht woUen zuwider seinn laszen, dasz gereicht unnsz

uber dasz gemeinenn bestenn zu freundlichen angenhemenn gefallen.

(Inlandi.scher registrant 1. loOO— 67.)
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19. April 1566.

An Eliasz Eisenberg etc, actum Koppenhagen den IQaprilis

anno 66.

Wie wir der gemeinenn brieff unnd urkundenn halb, so im

gewelb zu Gottorff verwardtt, ann unnsere vetter und bruder die her-

tzogen zu Holsteinn etc. unnderschiedtlich geschriebenn , darvonn

schickenn wir dir nebenn dem alttenn register deszelbigen dorinnenn

gedachtt copey zu, wornach du dich mitt collationirung und ergenzung

desz registers auch abschriefftenn aller brieff, urkundenn unnd schriff-

tenn, die vorhandenn, allenthalbenn zuerhaltten unnd auff beigelegtt

unnser schreibenn vonn Gaspar Fuchszenn die schluszell zu gedachtem

gewelb zu furdernn unnd furtter samptt denn copeienn etc. mitt dir

zuruck zubringenn wiszenn. Unnd weill dann dazu viell arbeitt unnd

schreibenns erfurdertt, kanstu Ernst Kleisten, der inn hertzog Hann-

szenn etc. cantzellei unnd bedacht sei, inn die unnsernn anzunhemenn,

darzu verschribenn unnd gebrauchen, in maszen wir auch unnserm

stadthaltter geschriebenn dir nichtt alleinn befurderung darzu zu-

erzeigen, sonndern auch einen schreiber zuleilienn. Solttenn auch

obgedachte hertzogenn ihres theills nichtts abcopeienn oder schrei-

benn laszenn wollen , wiltu nichst destoweiniger unnsernn wegenn

anhaltten, dasz diesz zugestattet werde. Welches wir dir nicht ver-

halttenn wollen. Seindt dir mitt gnaden gewogen.

(Inlåndischer registrant f. 1566—67.)

16.
8. Okt. 1566.

Breve udtagne af hvælvingen på Gottorp (indlagte igen 31. Juli 1567).

Volgende jura seindt anno etc. 66 dingstags nach Remigii zu

Gottorff ausz dem gewelbe , auff befehlich der konigl. mayt. zu

Dennemarck etc. hertzog Johansen und hertzog Adolffen zu Schles-

wigk Holstein etc. durch Gaspar Fuchszen, Georgen Baiern und d.

Adam Tratzigernn als ihrer kon. mayt. und f. g. darzu vorordenten

genommen worden, zu behueff der handlung, so auff Martini schirst-

kunftig von wegen der lehenwar des herzogthumb Schleszwigk zu

Odensehe gehalten werden soli, und sollen solche jura durch des

capittels zu Schlesswigk unter ihrem siegel transumiret und darnach

widerumb inss gewelb eingelecht werden.
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1__12.

Nachfolgende underschiedtliche zeugnuss auff das hertzogtliiimb

Schlesswigk seindt numerirt und iiititulirt, wie folget.

1_17.

Gaspar Fuchs mp. George Beyer. Ad. Traziger

mp. Gantzler ss.

Zu wissen das heut dato, den letzten julij Anno etc. Ixvii

diese hendell unnd brieue, so vorruckter tage aus dem gewelbe

genohmen, zu notturfft der Odensehischen hanndelung, auch vidimert

worden, widerumb vormuege dieses vorzeichnus inn das gewelbe

reponirt vnd gelegt worden. Vrkundtlich haben wir obgesetzte unns

unnterschrieben.

Gaspar Fuchs mp. George Beyer mp. Ad. Tratziger

Ganzler ss.

(Original.)

17.
11. Sept. 1567.

Kongebrev om indlæggelsen af visse akter i fælleshvælvin^en pa Gottorp.

An hertzog Johans und Adolffen etc. zu Schleszwig Holsteinn

etc. werdenn inen keyser Garln des V unnd der zu Wormbs

verordenten moderatornn decreta wegen gesuchter ringer-

ung der anschlege des fiirstenthumbs Holsteinn etc. neben

andernn mher uberschicket; actum Goppenhagen den 1 1

spptemb. anno 67.

Wir habenn e. 1. schreibenn zu Gottorff den erstenn negst-

vergangnes monatts datirtt die beidenn keyserlichenn decreta die

moderation uff unnszer furstenthumb Holsteinn unnd dann die ver-

faszung beider exemption sachenn des stiffts Schleszwig unnd der

stadt Hamburg l)elangent, die e. 1. zu gemeinerr notturfft zuiiber-

schickenn begherenn, vor weinig tagenn fnMinndtlicli empfangen.

Wollen e. 1. daruff freundtlich nicht verhalttenn, dasz wir aiszbaldti

versehung gethann. das derhalber inn unnszer cantzlcy nachgesucht

unnd was desfals aufgefundenn e. 1. zu andernn lumszernn gemei-

nen documenten zulegenn zugefertigt werdenn mociit, und thun e. 1.
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demnach das jennig, was durch die iinnszernn vor diszmall erlangtt

wordenn, nemblich weilanndt keyszer Garln des fiinftenn hochloblicher

gedechtnus imnd der zu Wormbs verordentenn moderatornn decreta

wegenn gesuchter ringerung der anschlege unnszers furstenthumbs

Holsteinn und des ertzbischoffs zu Magdeburg als des ausschreiben-

denn furstenn zwenn brieffen unterm dato, wie e. 1. darinn freundt-

lich zuerstehen, nebenn zweienn rotuln der zu Rendesburg vor denn

dartzu verordentenn keyserliclien commiszarien volfuertenn gezeug-

nuszenn inn gedachtenn beidenn exemption sachen bei gegenw^ertigen

freundtlich uberschickenn , die dann e. 1. vonn demselbenn gegen

uberandtworttung notturftiger recognition freundtlich v^erdenn annhe-

men unnd zu ihrer gelegennheit unnszern dienern Casper Fuchszenn

uff beiverwartt unnszer schreibenn zu eroffnung des gewelbs be-

scheidenn unnd einlegenn lassenn. Und seindt e. 1. etc.

(Inlåndischer registrant f. 1566—67.)

18.

Inventarium på Kalundborg Fole.

10. Maj 1580.

Vii eptherschriffne Herloff Schauffue till Eschelstrup oc Lave Bech

till Førsløff kienndis oc giør vitterligt, att anno 1580 thenndt 10 maii

vorre vii her paa Gallundborg slott epther kong. mait.s vor alder-

naadigste herris breff oc befaling offuer inventarium, som erUiig oc

velbiurdiig frue, fru Birgitte Rosenkrantz till Valløe, salige Peder

Biildis eptherleffversche, haffuer fra siig leverit tih erlliig oc velbiurdiig

mandt Steenn Bråde till Knudstrup, thette eptherschriffne, som her

epther følgir:

Paa fuolen:

Thiuge oc tho jernnhager;

tho kaaberhager;

fem jernhager;

sex sterthager aff jernn

;

thre gamble ubrugelige jernhager, som inthet duer;

enn form af kaaber;

enn tde. slangekrudt ^)

;

') Ved overleveringen 26. April lofHJ var der „nye hele tclr. krud^
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enn half tde. mett svoffll, som icke er fuldt;

en halff fierring sallpetter.

End er leveritt en beseglitt asch, som findis udenn paa schriffuit,

att ther schal fmdis nogen breffue udi liudendis paa noget guodtz

udi Otz herritt. Siu pergamentzbreffue paa nogitt iordegennde guodtz,

som er kiøptt til kronen oc indsett i ibrdbaagenn.

Disligiste haffuir vii anammitt enn beseglitt nøgell til breffue

kammerit paa fuolenn, livilcken vii strax antvordet samme beseglit

nøgel Steen Bradis fogit, oc er samme nøgill oc dørren beseglit

under Gasper Passelig segell.

Att vii thette saa epther kong. maits. befaling haffuir leveritt fra

oss oc bygningen oc schouffuen beseett. som forschreffuit staar, thet

bekiennder vii mett vorre signeter her under thrøct oc underschriffuit

mett egenn hendher. Giffuit paa Gallundborg slott aar oc dag, som

forschreffuit staar.

(L. S.) (L. S.)

Harluff Skaffue Laue Beck mett

meth egen band. eigen handt mpp.

(Kallundborg lensregnskab : inventarieliste 1580.)

19.
6. Maj 158:2.

Kongebrev om arkivets bortflytning fra Folen.

Herman Juell fick breff att schulle lade følge Vilhelm Dressel-

berg och Niels Grubbe, hvis hans mait.s breffue ther fmdis paa folen,

forschaffendis thennom kister, skrine eller andett, ther udi the then-

nom velforvarett kunde indlegge och framføre, och att for"® Herman

Juell tilstede verer, nar the opthage beseglingerne till breffuekammer

paa for"® folen etc. Actum Frederichsborg thend vi maii aar 82.

(Sæll. tegneiser. 1582. fol. 52.)

20.
[(. .lun i 15<)'2.

Inventarium i)a K;ilun<ll»«iiv Fole.

Vii efftcrskreffne Hermand Juell thiill Aabicrrigh oe-h Chrislcnu Friis

thiill Borrebye giøre vitterligt, att vii haffue verritt paa Kal]ingl)orrig
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slott eptlier vorris naadigste herris och udvalde koningis naadigste

befallingge och seet thett inventarium, boe, boskaff och andett, som

erlige och velbyrdige frue Anna Gyllennstiernn tiill Nees, salhge aff-

ganngne Gorvitzs Wefferttzs efftherleffuerske, loedt offueranntvorde thiill

erhge och velbyrdige manndt Stenn Brahe tiih Knudstrup, hanns fuld-

megtige Mortenn Erricksønn, slotzsfogitt paa KalHngborrig slott, thenndt

10 dagh iunii anno 1592.

Som epther følger:

Paa follenn

:

1 tne. slanngekrudt, nogett fattis, att thønndenn er icke fuldt;

^/2 tne. mett svogell, ther aff fattis 1 otting;

^/2 fierring sallpietter;

1 stortt skab, som rigenns breffue haffuer liggett udi;

1 falkun, 1 skerpennthynn, som tilforne laa i thenndt gamble sall,

1 stortt bøszekammer, fmdis paa folien;

xxxvi lange spes.

Att vii for"® Hermanndt Juell och Griistenn Friis haffue offuer-

verritt, ther thette inventarium er leffaeritt, epther som forschrevitt

staar, kienndis vii mett vorris signetter neden fore thrøcktt och mett

ege"nn hennder underskreffuenn. Datum tempore ett loco quo supra etc.

(L. S.) (L. S.)

Hermand Juli Ghristian Friisz

meth egenn handt. egen handt.

(Kalundborg lensregnskab, inventarieliste 1592.)

21.
30. Maj 1586.

Kongebrev om overlevering af rigskanslerens arkiv til Arild Hvidtfeld.

Fru Kirsten Lycke, Eyller Grubbis eptherleffuersche, Anders

Dresselberg och Siuardt Grubbe fmge breff att lade offuer-

andtvorde Arild Huitfeld rigens bøger, ut sequitur.

Frederich etc.

Vor gunst thilforn. Vi bede ether och ville, att i lade offuer-

anttvorde oss elskelige Arild Huitfeldt, vor mand och raad, som nu



Tillæg. 225

er thilforordnit att vere riigens cantzeler, riigens bøger, som ethers

affgangne hoszbund och fader udi vere och befalling haffde. Tliis-

ligiste giffue vii ether naadigst att viide, att vii ville, att osz elskelige

Abraham Jenszen, som for°® ethers hoszbundt och fader haffuer brugt

for riigens schriffuer, schall fremdellis bliffue vid samme bestilling.

Thi bede vii ether och naadigst begere, att i ville giffue hannom sin

hånd och thend thiennist. band ether vor forplicht. qvitt . saa band

thill for°® rigens schriiTuers bestilling kand sig indstille. Ther met

schier osz tliil vilge. Actum Kiøpnehaffn thend 30 maii aar etc. 1,"386.

(Sæll. tegneiser. 1586. fol. 50.) .

22.
10. Juni 1588.

Kongebrev om Roskilde stiftsbreves overlevering.

Otte Brockenhusz och Jacob Vind finge breff om nogne

stigthens breffue, som Lauge Beck thill inventarium liosz

Roskildgaard haffde anammitt, ut seqvitur.

Vii Christian thend fierde, Danmarckis, Norgis etc. udvald kon-

ning etc. helsze ether, osz elskelige Otte Brockenhusz thill Vollersløff

och Jacob Vind thill Grundit, vore mend och thienere, kierligen med
gud och vor naade. Vider, att, som osz elskelige Lauge Beck thil

Førszleff, vor mand och thiener, haffuer underdanigstt ladit giffue thill-'

kiende, hvorledis band endnu haffuer hosz sig nogene stigthens breffue,

som band epther klare register tliill inventarium hosz Roskilldgaard

haffuer anammitt, hvilcke band, epther att band er bleffuitt lehnit

qvitt, er offuerbødig fran sig thill osz elskelige Niels Parszberg. vor

mand och thiener, som nu ther med er egien forlentt, att ville leffuere

och offuerandtvorde , tha bede vii ether, befale och nu med thette

vortt obne breff fuldmachtt giffue, at naar for"*^ Lauge Beck for"® stich-

tens breffue thill for"^ Niels Parszberg offuerandtvorder , och band

ether lader thillsige, i tha retter ether epther att vere tlier hosz thill-

stede, haffuindis grandgiffuelig indsehende med, hvad bretl'ue for"®

Niels Parszberg udi inventarie anammindis vorder, och thet paa clare

register opthegner och under ethers signetter giffuer fran ether hv-

schreffuitt, som i ville andsvare och vere bekiend. Ther med etc.

Actum Kiøpnehaffn thennd 10 dag junii aar etc. mdlxxxviii.

(Sæll. tegneiser. ViKH. fol. 58.)

15
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23
. 30. Juli 1590.

Kongebrev om at kansleren skal låne nogle af Roskilde stifts breve.

Niels Parszberg fick breff at thilstille Niels Kaasz, cantzelerens,

thienner paa Leckinge nogen breffue, iit seqvitur.

Ghrist. 4.

Vor gunst thilforne. Viid, at vii komme udi forfaringe, at paa

nogen vor och kronens schouffue och ejendomme thil Smidstrup,

udi Borsze herrit liggendis, schal thrette føris aff osz elskelige Mouritz

Podebusch, vor mand, thienner och embitzmand paa vort slot Jungs-

hoffuit, och breffuene, som samme ejendomme schulle med forsvaris,

schulle fuidis paa vor gaard udi Roschilde, eblant stigtens breffue

forvarit. Thi bede vii dig och ville, at naar osz elskelige Niels Kaasz

till Thorupgaard, vor throe mand, raad och cantzler, hans thienner

eller fuldmegtige thig thermed lader besøge, thu da eblant for"®

stigtens breffue lader opsøge hvis breffue som kunde fmdis for''®

Smidstrup schouff och eyendom anrørendis, och hannom samme

breffue tilstiher paa hans nøyactige reversall, at naar hånd thennom

i for°® irringe och thrette brugt haffuer, hånd tha thennom eigien till

thig offuerantvorde schal, saa the siden igien eblant andre stigtens

breffue udi forvaring kunde indleggis. Thermed scheer vor vilge.

Befalendis thig gud. Actum Koldinghusz thend 30 julii anno etc. 90.

(Sæll. tegneiser 1590. fol. 290.)

24.
29. Avg. 1590.

Kongebrev om udskrift af rigens bøger, udfærdigede under rigens segl.

Arrild Hvitfeldt, riigens cantzeler, fick breff at meddeele Knud

Rhudt och Peder Rhudt vidisser aff hvis laaszebreffue

som fmdis udi riigens bøger registerit och deris fader

forhverffuit haffuer, liudendis, ut seqvitur.

Ghrist. 4.

Vor synderlig gunst thilforn. Viider, at osz elskelige Knud Rhudt,

vor mandt, thiener och embitzmandt paa vort slot Korszøer, och

Peder Rhudt, vor hoffsinder, paa theris egnne och deris broder och

systers vegnne, haffuer underdanigst ladit giffue osz thil kiende, hvor-

ledis, epter at theris lederne gaardt Sandholt nu kort thiid forleeden
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foniiedelst vaadeild er ])lefTiien thennom affbrent, sclial eblant andit

theris boe, boeschab och tbingist deris eyendomsbreffue ocli være

bleffuen opbrent ; ocli epterdi theris afYgangne fader udi hans leffuendis

liiffue Schall haffue forfuldt en heel hob aff hans guodtz thill laasz,

schulle findis copier af sanijiie laaszebreffue udi riigens bøger at

verre registerede och indschretfne. underdanigst begierendis at motte

bekomme nøyachtige vidisser och copier afl' samme breffue. eptersom

the udi riigens bøger fmdis indschreffne. Thi bede vii eder och be-

giere, att naar huosz eder om samme copier och vidisser bliffuer giort

ahnfodring, i tha lader for"^ Knud Rhud och hans broder bekomme

nøyachtige vidisser och copier af samme laaszebreffue, som udi riigens

bøger fmdis registerit, under riigens segll, livormed the kunde liaffue

theris guodtz och eyendom att forsvare. Ther met scheer osz thil

vilge. Befalendis ether gud. Schreffuit paa Koldinghusz thendt 19

augusti anno 1590.

(Sæll. tegneiser. 1590. fol. 303.)

25.
c. 1590.

Oversitrt over indholdet nf forskellisre brevkister i kancelliet.c"

Register paa hvis breffue som fmdis i nogen gamle kiester,

staaendis uden for canzeliett, som Jens Mogenszen ^) och Sigvordtt

Beck-) aff kong. matt. thillforordnede regierings raadtt er befalitt att

ofversze och registere.

1.

En hvid fyrkieste medtt ingen laas for, aliene tillslagen med ett

søm, staar fuldtt aff nogle gamle regenskabs l)øgger och register, søn-

derreffne breffue och løsze zedeller och fast forderffuitt aff mull,

mesten udi konning Hanszis thid daterit.

2.

A, En stor jernbunden kieste, hvorudinden fmdis effterschi-"^

breffue: først udi en hvid esche, signerit A, nogen adschiellige breffue

s. Agnes closters goeds udi Roschilde anrørendis , som mesten ehr

forhverlfuitt och udgangen, ther Børge Throlle var Iher offuer thill-

') Sekretær i danske kancelli 15sr,— 1003.

^) Ligeledes-, 15.S9—90; derefter renteiiiester.

15^
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siunsmand, ocli ere ther eblantt nogen smaa samenbunden laasze-

breffue udgangen udi kong Valdemars thid.

B. En knippe gamle pergamendtzs paffue oc bispens breffue,

signerit B, formeldendis , hvorledis kong Ericks datter, syster Ytte,

kastede ordenskleder [och] thog fraa Agnete closter thett guods, som

liunn [tilforenn] haffde giffuett, och paffuen sette hende [therfore udi]

band med erchebispen och bispen i Skare aff Lingkiøbing,

och dømte de hende thill

C. Endnu en hvid eske medtt nogen adskiellige smaa breffue,

laaszebreffue och andre breffue, som en partt seglene ere fraa, en

partt er aff orm forderffuitt , Uudendis paa guods ^) udi lernløsze,

Sønderramszøemagie, Ramszøegaard och Ramszøelille, en gaard udi

Bistrup sogen, kaidis Sierstrup, och udi Stubbethorp, s. Agnes closter

anrørendes, zignerit G. •

D. En langactig egeeske, zignerit D, hvorudi fiiadis adschiellige

mange pergamends schiøde och gaffuebreffne paa guods thih s. Agnes

closter.

E. En bispes viditze, att hånd tilstaaer, att hånd haffuer seett

paffuens Benedichs bule, att søster udi alle closter sancti Augustini

orden icke schulle giffue thiende eller anden kongelig thønge, men

att the skulle verre ens och hge udi afflad med predickebrødre, och

ther hoes fattit mange paffue och bispebreffue , same handéll an-

rørendis, signerit E.

F. En iordbog paa s. Agnes closters guods och rente, signerit R.

G. En liden rund eske, findis [udi] nogen pergamentzbreffue,

liudendis paa nogett s. Agnes closters guods och paa Harriszborge

mølle, ligendis udenfor Roschilde, zignerit G.

H. Ithem en anden eske med adskillige papirs breffue, things-

vinder och anditt, som inthett sønderhg [haff]uer paa sig, zig-

nerit H.

[I.] En laageløs eske hvorudi findes stadfestelsze paa

latine paa [thett guods, som] kongens børn, søster Agnes och søster

Ytte, gaffue ind med sig udi s. Agnes closter.

K. Och henger nogen anden stadfestellszer och pergamenlz

breffue hoes, same handell anrørendis, zignerit K.

^) Ordet gentaget.
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L. Attschiellige breffue liggendis udi en rund esche, signerit L,

paa guods, som er schifft thill s. Agnes closter, en partt och skødt

ther thill.

M. En eske zignerit M, hvorudi fmdis nogen kongelige stad-

festelszebreffue paa s. Agnes closters guods, och ther hoes ett breff,

som søster Agnes, kong Ericks datter, thilstaar och bekiender, hvor

hun kom udi closter , och hvor hun thog ordens kledebon och lod

opbygge steden; ithem ett forligelszebreff emellem kongebørnen. som

giffuis udi closteritt, och thes sydschende paa begge thieris guods

vegne, och att rigens raad dømte samme kongedøtters guods thill

S.Agnes closter, sub dato 1384-,

X. Xoch en eske, fmdis udi nogen gamle pergamentzs afflads-

breffue och andre paffuebreffue, noterit N.

3.

Ithem enn liden røgit kieste, hvorudi fmdis intet sønderligtt och

icke andett end nogenn gamle register, regenschaffuer och munster-

zedeler, gamle reffne breffue och forleheningsbreffue.

i.

En lang fyrkieste, fmdis intett andit udi end regenschafTsbøgger

och qvitantzer udi Jørgen Pederszenn renthemesters tliidtt udgifTuenn.

En stoer runndt fyrkieste med thre rom udi, thilszlagid med ett

søm, fmdis udi attschiellige mange messiver och breffue, som var

s. Johann Friis och nogen anden aff cantzelieherremendene thil-

schreffuenn, saa och nogen copier och supplicatzer, som inthett søn-

derligtt haffuer paa sig. Och fmdis ochszaa ther eblantt nogen andre

breffue udi thett middelste rom, som effterfølger.

Først en posze, hvor udi er noger breffue och copier. som

fandtis udi konning Christierns kiester och udi hans cantzellers vere.

1. Her Søffren Norbyes fuldmact
,

giffuen Otte Anderszenn,

hans fordermarsch, thill att handle medtt koning Frederich, udvaldtt

koning thill Danmarck, och Danmarckis rigis raadtt, saa alt tbr"*^ her

Søffren Xorbye vill offuerandttvorde Viszborg slottzloug thill høgbe*®

koning Frederich och Danmarkis rigis raadtt, effterdi hånd aff hans

fiender, the svensche, møgitt var beenstigelt och handtt ingen bistandlt

och undszettning kunde forvente sig aff koning Cliristiernn. som same

slodtzloug hanem hagde andvorditt, sigiinit 1, sul) dato lo^i.

'2. Attskiellige artickle, som koning' Frederich thend første

haffuer giffuett Danmarckis rigis raad ved sin fnldmectige thilkiendo.
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ocli thieris anderschreffne ocli beszeglede svar ther paa egienn samptt

nogen victige raadslage, tlie med hindanden thill Nyborg och Kal-

lundborgh hafft haffner, lagdtt udi en convolutt, noterit 2.

3. Norgis rigis raads breff thill Danmarckis rigis raadtt, livorud-

inden the beklager thenem for thendtt store krig, orloug och blod-

størtning, som er opvact for koning Ghristiern, och begierer, att forbe*^

Danmarckis rigis raadtt ville raade och thilhielpe, att thend maa bliffue

stillett och koning Ghristiern motte kome fredelig udi sitt rige egienn,

the thenem vist och fuldkomelig formode thenem thill aff hans for-

thro och ord, som the forneme aff hannem, att hånd schuhe bliffue

thenem en from, guodtt, mildtt, rettvis, profittelig och gaffnlig første,

k. c, signerit 3.

4. Nogen samenbundne sendebreffue fra biscop Gustaff Throlle

aff Upsalle och andre svensche raad , thilschreffuen bisp Joachim

Rønov, Knud Gyllenstieren och andre de dansche raad, ahnlangendis

uddreffne koning Ghristiern, som keiszer Kar11 och flere the thydsche

førster ville indszette i rigitt egienn.

5. Koning Gustaffs leidebreff, giffuett her Søffrenn Norbye att

komme thill hans kongelig maiestet thill Stockholm medtt 100 per-

soner, sub dato 1523.

[6.] Gopie aff en instruction, medgiffuen her Hans Reff, her

Glavs Bilde och her Thrudtt Ulffstandtt, att handle med Norgis rigis

raadtt i)aa kong Frederichs vegne och nogen hemelig verff ther hoes,

noterit G.

7. Her Esche Bildis och lensmandens paa Bergenhuszis skriff-

uelsze thill koning Frederich, formellendis, att bispen i Thrundhiem

var falden hans kongelig maiestet fra och hagde indthagitt Nor-

landene paa koning Ghristierns vegne.

[8.] Norgis rigis raads skriffuelsze thil biscop Olluff i Bergen,

formellendis, att koning Ghristiern var indkomen i Norge med en heell

hob schibe och en ahnthall krigsfolck, och att the samptlig var falden

hanem thill foede, och therfore raader hanem thill i lige maade att

falde hannem thill foede; findis och ther hoes koning Frederichs

skriffuelsze thill samme bishop Olluff udi for"® mening.

(Optegnelserne er afl)rudte her.)
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26.
29. Juni 1594.

Kongebrev med opfordring til alle stænder at støtte Nils Krag med bidrag

af aktstykker til den danske historie.

Doctor Niells Kraag fick kong. maiest.s breff till meniiige

addell udi Danmarck och Norge the dansche historier

anlangendis, ut seqvitur.

Vii Christian etc. giøere alle vitterligt, efftersom vii nu hauffve

naadigst laadet handtle met osz elschelige, hiøeglerde mandt d. Niells

Krag, saa handt underthanigst hauffuer hevilgit och sig paataggit at

at schriffue vor dansche historrie och konningers bedrifft, saa at vii

saa vell som andre nationer kunde hauffue en ordentlige historie och

cronnicke. och effter at f6r°® d. Niells Kraag till for°^ arbeidt behøeffuer

atschillige documenter och anti((viteter, hvoer aff vii formode en stoer

hob schulle findis huoesz atschillige voere undersoter aff addell, baade

udi thieris bibliothecher och breffuekister , taa bede vii och naadigst

begiere aff alle voere undersoter aff addell baade her udi voert rige

Danmarck och Norge, som met dete voert obne breff besøeges, at i

for vor schyldt och osz till naadigst behauff godtvilligen ville unde och

meddelle for°® d. Niells Krag udtschriffter, copier och visz bescheedt

aff alle hvisz documenter och antiqviteter huoesz nogen aff ether

kunde fmdis och till for°® arbeidt kunde verre tienlig. Sammeledis

biude vii och befalle mennige prælater, cannicker och alle andre udi

alle capiteller offuer alt voert rige Danmarck och Norge, at i och

uden all forhindring eller muoedtsiggellsze under och meddeller han-

nom udtschriffne copier aff alle hvisz antiqviteter och documenter

huoesz ether och eblandt ethers breffue kunde fmdis. som och till

for°® arbeidt kunde verre thienlig. Udi ligge maade bede vii och biude

alle borgemestere, raadtmendt och alle andre udi alle voere kiøelv

steder offuer all for°® voere riger Danmarck och Norge och, at i godt-

villigen och uden all forsømmellsze . modtsiggelsze eller forhindring

under och meddeller hannom copier och udtschriffter aff alt hvisz under
• • •

ethers privilegier och atschillige andre breffue udi ethers forvaaring

kunde findis och till for"® arbeidt verre thienlige, och udi alle maade

therudlinden erre hannom till thet heste befordellig, saa handt huoesz

alle och hver aff ether mate bekomme nogen richtig bescheedt, an-

sehendis, at saadant arbeidt kandt komme voert fæderne rige ocli

lande och mennige thes indtbyggere till stoer louff och ære och ether

effterkommere till stoer gauffn och guode. Vii ville thet igien (V)

huosz voere kiere troe undersote aff addell met all tmnst och iiaad«'
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bekiende och aff mennige prælater, cannicker, borgemestere , raadt-

mendt och alle andre saa alffuorligen haufft och effterkommit hauffue.

Giffuit etc.

Haffniæ l29 junii anno 94.

(Sæll. registre. 1594. fol. 370.)

27,
31. Juli 1594.

Nils Krags bestalling som rigets liistoricus.

D. Niells Kraage fick bestilling for en historico, ut seqvitur.

Vii Christian etc. giøere alle viterKgt, at vii nu naadigst hauffue

laadet handtle met osz elschelige hiøeglerde mandt d. Niells Krag, saa

handt underdanigst hauffuer bevilgit och sig paataggit nu strax at

schulle och ville forretagge at schriffue vor dansche historier och

konningers bedrifft, saa at vii saa vell som andre nationer kunde

hauffue en ordenthg historie och cronnicke, och schall handt begynde

for"^® historie och cronnicke fraa Ghristiano tertio och Friderico 2do

och siden paa the andre frembfaarende och forrige konninger indtil

Frotonem och supplere alt , hvadt som fattis i Saxone , och for"^

historie schall schriffuis paa latine paa thet allerflitigste medt all om-

stendig leighghedt, soni thet en ret, guodt historicum eigner och

bøer; och schall handt sich paa thet hiøegiste beflite at-fuldtende

och fuldtkomme samme arbeidt inden sex aars thidt udi thet lengste,

om thet nogenlunde kunde verre mueligt. Och ville vii for samme

hans umaage och besveringe aarligen laade giffue hannom paa sich

sielff 500 dir. och 1 00 dir. paa thuenne amanuensser, baade till kost

och løen, hvilcken pension och løen schall regnis og begyndis fraa

Philippi och Jacobi daug sist forleden udi nerverendis aar anno 94

och saa fuldt ned till samme aars daug 95 førstkommendis och

siden saaledis aar fraa aar forføelgis, till saa lenge handt samme

arbeidt hauffuer fuldtendt och fuldtkommit, eller och vii anderledis

therom tillsiggendis vorder; och for"^ pension och besolding schall

hannom aarligen till rete thiide giffuis och forniøegis aff vor rente-

mester, den som nu er eller her effter kommendis vorder. Och

ville vi met thet allerførste laade hannom forsøerge met et prælatur

udi Riiber domkiercke met saadan bescheedt, at naar handt be-

kommer for°® prælatur och renten ther aff opberendis vorder , thaa
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Schall handt igien laade falde ocli alldellis affstaae for"^ 500 dir.

s

besolding , som hannom paa sicli sielff er naadigst bevilgit. Handt

Schall doch thesz emellimi holde den lection och giøere thendt thien-

niste her udi universitetet, som handt nu allerede er tillforordtnedt.

Vii ville och naadigst laade hannom meddelle udtschriffter och copier

aff hvisz documenter som fmdis her udi hvellningen och huoesz

begge vore cantzelier, till at forfremme och fuldtende samme historier

met. Thi bede vii och biude vor rentemester etc. Haffniæ 31

juUii anno 94.

(Sæll. registre. 1594. fol. 374.)

28.
14. Okt. 1594.

Lånebevis pa dokumenter af hvælvingen, udstedt af Xils Krag

til AvKUstus Erich.'o'

Ich Nicolaus Gragius, der rechten doctor etc, bekenn hiermit,

das ich mit vorwissen der edlen, gestrengen und ehrenvhesten herrn

Christoffer Walckendorffen und herrn Christian Friesen, koniglicher

may. und des reichs hoffemeisters und cantzlers, von kon. may.

deutzschem secretarien Augusto Erichen aus dem koniglichem ge-

welbe der archiven zu Copenhagen zu meinem vorhabenden historien-

werck die capseln, so uberschrieben Schleszvvig III, Schleszwig IIII,

Schleszwig V, Pomern, liibesch und andere wendische stette, Ansehe

stedte 2 capsel und hfflandisch, mit allen den documenten, so in

den obgedachten capselln nach dem verzeichnus gelegen, noch aus

den capseln polnisch, schottisch, russisch alle die documenten olme

die, welche im verzeichnus mit + gezeichnet, empfangen und an-

genommen und dieselben, wan ich dero zu obgesetzter nottiirlft

gnugsam gebrauchet, widerumb einantworten soli und will. Acluni

Copenhagen den 14 tag Octobris a° etc. 15!)(j.

Nicolaus Cragius

mea manu.

(Under.skritlen e^^enhændi^', det ovri^'e .skrevet med Av;.'. Erichs liaml.)
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29.
16. Juni 1600.

Lånebevis på protokoller af tyske kancelliarkiv, udstedt af Benedikt Ahlefeld

til Avgustus Erich.

Der koniglichen maytt. zu Dennemarken, Norwegenn etc. inn

den furstenthumbenn Schlesewig, Hollstein rath unnd ambtman auf

Steinburg, ich Benedictus vonn Alefeldt, erbgeseszenn zur Lehemkulen,

thue kundt unnd bekenne hiemitt, das ich vonn dem ehrnvestenn undt

wollgelartenn Augusto Erichenn, hochstgedachter koniglicher maytt.

deutschem cammer- unnd cannzley secretario, drey underschiethche

protocolla, darinn Dietmarsische, Cremper unnd Willstermarsch appel-

lation rechts sachenn vonn anno etc. 1572 bisz aufs fiinff unnd neun-

zigste jahr verzeichnet, empfangenn, unnd sollenn dieselben bisz auf

weitere gnédigste verordnunge bey mir vs^ollverwahret werden. Uhr-

kuntlich unnder meinem angebornen pitzschafft unndt gewonlichem

hanndzeichen. Datum Steinburg den 16 junii anno etc. 1600.

(L. S.)

Benedictus von Alefelde

eigenn hånd.

(Original med påtrykt segl og egenhændig underskrift.)

^^'
7. Dec. 1619.

Kongebrev til en dansk og en tysk kancellisekretær om at gennemse hof-

råden Jonas Gharisius's efterladte breve og udtage hvad der vedkom riget.

Axell Arnfeld och doctor Medzner fich breff acter och andet

afif affgangne doctor Jonassis forvaring at annamme.

Ghristianus qvartus etc. Vor gunst thilforn. Vider, at efftersom

doctor Jonas Gharisius, voris forige hoffraad, ehr nu veed døden aff-

gangen och udi hans v^ehre fmdis atschiUige breffue, acter och

documenter, som os och riget allenne veedkommer, och vi iche ville,

at hans arffuinger eller andere der om noegen videnschab schulle

fange, tha bede vi ^der och ville, at i nu strax begiffuer eder først

henn thil vor kiøbsted Roschild , hvor for°^ doctor Jonas ehr veed

døden hedenkaldet, och der alle hvis breffue, acter och documenter,

hvis naffn di och haffue kunde, flitelligen igiennom seer, och hvis

breffue och zeddeler som i der befinder med voris egen haand

schreffne, at i dennom ulest och ugiennom seet udi visze convoluter

med eders sedvonllige segel thilforsegler och os selff strax thilstille

lader, mens hvis andet, det vehre sig instructiones, acter, documenter,
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som di legationer och verff, som liaiid lialTuer verett udi for os,

riget veedkommer med ald hvis andet os och rigens handel paa-

gielder, nemblich relationes, historica, copier eller andet, hånd selff

kand haffue sammenschrefTuit , dett flitelligen registerer , tliil eder

thager och udi vort danske eanntzcllii indleftuerer och eder siden

hid thil vor kiøbsted KiøbenhafTn begilTuer och der udi hans hus

och gaard udi lige maade procederer och fortfarer, om noeget afT

forbemelte dont her kand findis. Derm^t etc. Haffniæ den 7 de-

cembris anno 1610.

(Sæll. tegneiser 1619. fol. 478.)

31.
13.— 14. Dec. \ms.

Iver Vinds bestalling og ed som øverste sekretær i danske kancelli.

KTuer Vind ficli bestilling ad vere øffuerste secretarius.

Ghristianus qvartus etc.

g. a. V., att vii liafTue antagitt och bestillitt, och nu -med dette vortl

obne breff antage och bestille oss elskel. IfTuer Vind thill Klarupgaard,

vor mand och thienner, udi vortt cant7x41ie att skulle lade sigh bruge

for øfTuerste secreterer och altid herelfter, saa længe som band sigh

udi samme bestilling och thienniste lader bruge, vere och bliffue udi

vor kiøbsted KiøbenhafTn thilstede och haffue flittigh indseende med

vort cantzellie der sammestedtz och desz thilhørende — — — —

Giffuitt udi vort hoffuitqvarter Stadeby den 13 decembris 10:20.

lil'uer V^inds æd.

1. AUernaadigste herre och konning, effterdi e. k. m. migh ItVuei-

Vind naadigst thilbetroed haffuer ad vere e. k. m.s øffuerste secre-

terer, da loff'uer och thilsiger jegh e. k. m. ad vere e. k. m.

och disse lande och riger huld och throe och vill aff yderste

formue befordre religionen, som den nu udi rigerne och desz

underliggende provincier ehr i svang , och saafrembt jegh for-

nennner naagitt der imod handlis och practiceris, vill j^gh derom

e. k. m. eh rind re.

"2. Jegh vill altid veie liuosz canlzellied thilstede, saa och lade migh

min l)estillingh med høyeste flid vere angelegen; seiglid, som

migli betroed ehr, jvill egh flilteligen forvare, ingen delt l)elr(X'
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eller dett leffuere, uden dett skeer med e. k. m.s villie och

samtøcke.

8. Med lierremendene och andre personer i cantzelliett vill Jegh

haffue flittigh opsigtt, att en hver udi alting sigh saa forholler,

som dett sigh bør; hvad registeris skall, skall skie uden for-

sømmelse och correct.

9. Alle mageskiffter och * andre vigtige sager och desen registranter

vil jegh flittigh offuersee och haffue i agtt, att copierne vell forvaris

och registeris. En hver aff lierremendene skall di mageskiffter,

erkleringer och besigteiser, hannom befallis att forferdige, fra

sigh leffuere, forvarligen bilegge, som hånd dett vill forsvare, hi

summa, jegh vill med flid agte, ad alle breffue och documenter,

i cantzellied indkommer, forvaris och agtis, som vedbør.

15. Udi min bestillingh vill jegh vere cantzelleren lydigh tliill e. k.

m.s tienniste, som hans bestilling vedkommer, och ellersz udi

alle maader udi samme min bestillirfgh niigh forholle, som ded

en erligh adelszmand eigner och bør och vel anstaaer.

Dette forbe*® alttsammen bepligter jegh niigh i alle maade fast

och ubrødeligen ad holle, saa sant hielpe niigh gud. Actum Stade

den 14 decembris anno 1626.

(Sæll. registre. 1626. fol. 151.)

^2« 28.—30. Nov. 1634.

Kong Kristian IV vil have en obligation taget ud af „brevkammeret " eller

^hvælvingen" i København. Kansleren har nøglen hos sig, hvor han så er.

A.

Epthersom dig wytterligdt Er, at niyn Søster H. aff holstein er

mig 46000 daler skyldig. Som hun kan skee faar at betale mig til

først kommende Omslag, Och hinders obligation pa samme penning

ligger til køben, y huelffuingen , Daa skaldtu den tage derud och

mig den ymod omslaagiid tilskicke.

Flenssborrig den 28 Nouem. Anno 1634.

Udskrift:

'

Christian.

Ghanseleren H. Christian friis tiill hånde.

(Kristian IV's egenhændige breve.)
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B.

Til Frederik Gunther(?).

Weiil du Itzo deiineii weck nach kopen. Niimst, So sollestu

auss der briiffkammer der Herdtzogin von holstein Obligation auff dy

46000 daler Nebenst der kapsell, worein • das Inuentarium gewessen,

mit heruber nemmen.

Vndt weiil der Glianseler den Slissell zum gevvelbe hatt , So

mussestu dich zu Anderskou Erkundigen. Ob er zu kopen. Oder

aufif seiinem hoffue Ist. auff das du im mein skreibendt zustellen

kanst.

Flenssburcli den 30 Nouem. Anno 1G34.

Christian.

(Kristian IV's egenhændige breve.)

33.
'2b. Marts 1641.

Kansleren sender nøglen til sit kammer i kancelliet til kongen, for at

nøglen til hvælvingen, som hænger i kammeret, kan l)live udtagen.

Min gandsche wenlig Helszen nu och altid forsendt med Gud,

wor Herre, kierre Otte Brockenhusz, nest min wenlig Tacksigelsze

for bevist gode, hvilchet igien at forschylde ieg stedze wil findesz

willig.

Sender ieg Eder herhosz Nøglen till mit Cammers forseiglet

wdj Gantzeliet i Kiøbenhaffn, huilchen i hansz kongl. Maytt. wnder-

danigst schulle leffuere och derhosz berette, at Nøglen till Huellingen

henger udj samme Kammers. Dett store Seigl fremschichesz ochsaa

herhosz, huilcket hansz Maytt. ochsaa scliall tilstillisz. Min Nøgl

erindrer i wel i)aa, at den mig igien bliffuer tilschicket. Will her-

med hafTue Eder Gud i Vold l)efalet. Actum Kolding den ;25 MarliJ

Anno 1641.

Ch. Thomesen

mpp.
Udskrift:

Erlig och welhiurdig Manndt Otte Brockenhusz til Sa.'l)crkloster,

kongl. M[ajylt. Sccreter. min sønderlige gode wen. wenligen.

(Orig. med segl i>l. iiulk. I>i»;ve til sekretanerne i danske kancelli.)
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34.
21. Juli 1648.

Gregorius Crogers bestalling som sekretær og arkivar ved det ny oprettede

kongelige kancelli i Flensborg.

Wir Friederich der Dritte etc.

thiin kunt und bekennen hiemit, dasz wir den wollgelarten, unsern

lieben getrewen Gregorium Grogern zu unserm Sclileswig- und Hol-

stenischen Ganzlei Secretarium und Registratorn unserer Regerungsz-

canzley daselbst in Gnaden bestellet und angenommen haben, thun

dasselbe und bestellen ihn dazu hiemit und in Krafft dieszes Rriefes

folgendermaszen und also: erstlich und zuforderst soli und will uns

er getrew, holt, gehorsamb und gewertig sein, unsern, unsrer Konigh-

reiche, FiirstentMunber und Landen nutzen und frommen — — —
befordern — — — — — — — — — — — — — — — —
und dan insonderheit nebenst unszerm Ganzler ^) die Registratur in

erwehnter unser Schleswig und Holstenischen Regierungsz-Ganzlei fiir

menniglich verschlossen halten und zu derselben Niemant ohne

seine Jegenwart verstatten, damit, wasz in selbiger Registratur an

Documenten, Originalien und andern Schrifften, unszere Furstenthum-

ber und derselben Pertinentien beriihrendt, verhanden, deste behut-

samber gehalten werde und auff unszere und der unszrigen Erforderung

er den Mangel und Abgang zu verantworten haben konne, zu dem

Ende er dan auch nach den gehaltenen Rahtsstunden die decretirte

Sachen und Supplicationes in die Gantzlei zur furterlichen Expedition

herauszgeben und sonsten Niemant einige Documenta, Rrieffe oder

Schrifften ohne Vorwiszen und Erlaubnusz unszers Ganzlers auszfolgen

lassen solle, er håbe dan daszelbe, wohin und zu welcher Zeit

solches communicirt, richtich verzeichnet, damit dieselbe wieder an

gepiihrende Ohrter konnen restituirt werden. Er soli selbige unszere

Registratur zu den verschiedenen unszerer beider Fiirstenthiimber

Schleszwig und Holstein Geschefften und Åmbtern mit gewiszen durch

ein Alphabet oder certis numeris distinguirten Capseln und Laden

verstendlich und ohne einige Gonfusion notiren und halten, als

dasz iederzeit in furfallender Noht ohne sondern Uffenthalt, Muhe

und Beschwerde die Gepiihr zum Bericht und Information darausz

erhoben werden konne. Und damit ein bestendiger volnkommener

Modus zu registriren observiret werde, soli er bei den Schrifften in

'). Ordene: „nebenst unserm Gantzler" er overstregede i en udnævnelse

fra Maj 1001.
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fleiszige Aiiffacht nehmen und kurzlich vermelden, erstlich, wer in

ieder Schrifft oder iedem Documento, BriefTe oder Uhrkunt disponire,

ordne, schaffe oder handle: zum andern, vvehme oder mit wehme

derselbe disponire oder handle; zum dritten, wasz er disponire, ver-

handle oder verschreibe, darin dan das substanliale negotium extra-

hirt so viel muglich in ein kurz summarium soli begriffen werden;

zum vierten, dasz auch die causa finalis solcher Disposition oder

Handlung in solchem paraphrasi ausztrucklich gemeldet werden ; zum

t'iinfrten, dan auch clausulæ substantiales oder sonst corroborantia

alsz confirmationes , subsignationes , sigilla læsa vel illæsa befunden

werden, soli daszelbe in paraphrasi, wie dan auch Jahr und Tag

der Handlung exprimirt und nicht iibergangen werden. Sonst soli

er auch als Secretarius — — — — — — — — — — — —

In Urkunt haben wir dieszen Bestallungszbrieff eigenhåndig unter-

schrieben und mit unszerm konigl. Secret befestigen laszen. So

geschehen auff unszerm koniglichen Schlosz Copenhagen am etc.

Bestallung fur Herrn Gregorio Kriiegern zu einem

Schleswigischen und Hollsteinischen Gantzelley Secretario

undt Registratorn der Regierungs Gantzelley daselbst.

Gopenhagen d. 21 Julii 1G48.

(Koncept.)

35.
10. Februar 1G40.

Kongelig kundgørelse om kancelliets og arkivets flytning fra Flens})org til

Gluckstadt.

Wir Friederich der dritte — — — — — — — — — —

thuen kundt hiemit, welcher gestalt bey unserer jungsten anwesenheit

in unserer stadt Flenszburgh ausz erheblichen uhrsachen beliebet,

dasz unser in unsern furstenthumbern Schlcszwigh Holstein ange-

ordnete regierungs cantzeley diesesz vorjahresz nacher unser veste

Gluckstadt soli transferiret werden. Wan wir esz dan annoch bey

der einmahl wohlbedachtlich gefasszeten resolution gnedigst bewendon

lasszen, so ist dieszfalsz unser gnedigster befehlig, dasz zu fortbrin-

gung unsersz zu Flenszbnrg verhandenen archiven vorweiser die.ses, der
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wollgelalirter . unser cantzeley secretarius und registrator Gregorius

Groger mit drev guten wagenfuhren von jeglichem ampte, alsz Flensz-,

Rensz- und Steinburg, schleunigster moglichkeit dahin vortgehelffen,

welchesz dan liiernegst in der rechnung soli passzieret und guth

gethan werden, wornach sich unsere beambte und bediente jedes

ohrtsz zu achten. Uhrkundtlich unsersz hierunter befmdliclien handt-

zeichensz und secredtz. Geben auf unserm konigl. schlosz Friederichs-

burg den 10 februarii anno 1649.

Friederich.

(L. S.)

Herved en kvitteriug fra Gregorius Groger for leje af fire vogne, der

bragte kancelliarkivet fra Flensborg til Rendsborg, af 28. Marts 1649.

36. ^

c. 1650.

Brudstykke af Theodor Lentes projekt til ordningen af det tyske

kancelliarkiv.

Bedencken wie dieses konigliches archivum zu Gopenhagen in

gewisze classes und sedes materiarum ordentlich zue redigiren.

A, Gemeine reichssachen^).

(Glassis 1-4 2).)

B. Koniglige Dennemarckische auch fiirstliche Schlesz^\dg - Hollståi-

nische eigne Sacben, betreffend die hertzogen zu Schleszwig

Hollstain und dero incorpoiirte fiirstenthumb
,

graff- und lierr-

schafften.

(Glassis 1-19^).)

G. Etzliche gemeine erinnerungen so bey disponir- und collocirung

des archivi in aclit zu nehmen sein mochten.

Esz wiirde erstlich ein general repertorium gemacht nach anlasz

obigen entwurffs oder methodi, und wasz vor materien sich w^eiter

finden, so in obgeschriebener und alten designation nicht zue finden,

die weren competenti loco ferner herbei zue setzen und suo oidine

zue reponiren.

^) Omhandler det tyske rige.

^) Nærmere specificerede.

') Nærmere specificerede. Omhandler kongehuset, forholdet til udlandet

og hertugdømmerne m. m.
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Vorsz ander wiirde eiii special repertorium gemachet iil^er einer

jedern sede oder cellula etwan nachfolgender maszen: in dieser sede

ist ein convolut oder tomus, intituliret N. N., ein convolut intituliret

ånders betreffendt.

Wan diesze repertoria also distincte gefaszet und die acta

solchen nach richtig und methodice reponiret weren, diirffte man nicht

eben die rubricas oder titulos vor die cellulas schreiben. wie sonsten

woll breiichlich, sondern wiirden die claszes und sedes materiarum

distinguiret und vor den cellulis die numeri claszium et materiarum

gezeichnet und dasz repertorium gleich den wegk weisen; wan dan

ein frembder insz archivum kåhme, sehe der niclits alsz die lilosze

numeros cujusvis classis et sedis materiæ.

Drittensz konte auch ein specialiszimum repertorium gemacht

werden liber alle stiickCj so in einem jeden convolut zue finden.

zum exempel. wan kayserliche oder chur- und fiirstliclie schreibent

in einem absonderlichen convolut konte kiirtzlich darausz extrahiret

und der einhalt also etwan adumbriret werden: kayszer Friederich,

kayszer Maximilian der I . kayszer Garll der 5 , kayszer Ferdinand

schreibet ann den konig alsz hertzog zu Hollstain sub dato N. wegen

dieser oder iener sache; item kayszerlich N. schreiben an den

konigh N. betrefTent N. Deszgleichen konte ausz andern chur- und

fiirstlichen schreiben auch extrahiret werden.

Wan in einem convolut oder tomo reichstages acta verhanden,

konte derogestalt auch extrahiret werden: auszschreiben zum reichs-

tage nach N. den tag, monath,' einzukommen.

Kayszerliche proposition halt in sich die und die puncta der

churfiirsten erklehrung daraufT desz einhalts.

Der andern fursten und stande erklahrung gleiches oder andern

einhalts.

Eine schi'ifTt, darin sich såmptliche oder absonderliche stande be-

schwehren iiber die gravamina kayszerlichen hoeffes und deren process.

Schrifft. darin sich die evangelische beschweren wieder die

biipstische etc.

Wan diese drey repertoria also gefertiget und alle acta solchem

nach in ihren classibus und sedibus ordentlich reponiret weren,

konte man in kiirtzem einen summarischen bciidil aller in archivo

l)e(indthcher actorum erlangen und die iura |»ublici status so woll

alsz die absonderliche iura des fiirstlichen hauszes Hollstain do

beszer fiii- augen haben. fleiszig walircn und ausz iinwiszenheit deszen,

so in archivo verlianden, nichts negligiren.

10
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Weill aber dieses specialissimum repertorium viell grosze und

langwirige miihe erfordert , kan daszelbe nicht so baldt , auch woll

scliwerlich in einem iahre geschehen , doch konten zween dariiber

sonderlich verpflichtete gesetzet werden.

Einer nehme vor die gemeine reichssaLhen, der ander die sachen

desz fiirstlichen hauszes Hollståin. So baldt einer mit einem oder

mehr convoluten fertig und alles ordentlich geleget were; konte ein

buchbinder, dasz er einen tomum der gelegten ordnung nach ein-

heffte, erfordert werden; pliebe alszdan allesz zu ewigen tagen in

solcher ordnung, wiirde auch in gebrauchung nichts durch einander

geworffen, kåhme auch nichts davonn.

Wan eine materia so grosz und weitleiifftig, dasz sie in einen

tomum nicht zue hefften, kann dieselbe in 1, 2, 3 oder mehr tomos

distinguiret werden.

Und w^eill diesz specialiszimum repertorium nicht so baldt zu

verfertigen , konten zum anfange dasz generale und speciale reper-

torium mit fleisze gefaszet und zweymahl abgeschrieben, dasz specia-

liszimum aber mit der zeit auch angefangen und perficiret werden.

Pro regula universali ist bey auffrichtung der repertoriorum in

acht zu nehmen wan einer materien, handtlungen, schrifften, brieffen

oder anderer actorum in speciali sede oder titulo gedacht , dieselbe

aber in alia generali materia und actis zue fmden, so pliebe zwar in

repertorio die specialis expreszio rubricæ oder tituli vor wie nach,

esz wiirde aber pro nota dabey gehengt: Diese sachen seindt sub

illa clasze, in illa sede, tomo, folio etc. zue befmden. hugleichen

ist auch pro generali regula zue advertiren. Wan in einer materia

ein gantz convolut oder tomus oder in einem tomo ein oder mehr

stiicke deficiren und mangelin solten, dasz solches auff eine sonder-

bahre schedulam geschrieben an den ohrt, da der defect zue l3e-

finden, eingeleget oder mit ein weinig wachsz angeklehbet und darin

vermeldet wurde , wie und wo solcher defect entweder ausz dem

fiirstlichen gottorffischen oder koniglichen copenhagischen reichs-

archivo zu ergåntzen.

Alle tomi und convoluta konten so mit titulis iibergeschrieben

werden, dasz man gleich ausz der inscription die materiam in genere

daraus vernehmen kiinte.

Theodorus Lente mpropria.

(Original.)
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37.
1653—54.

Den svenske afsending Magnus Dureels relation om kancellierne i

Danmark.^)

Om Klingens Cantzler ocli Canlziiet.

Det andre regale i riket år scheptret. som fores af Kungens

Cantsler, och år det andra hoga embete ocli nestan det samma
som Ricks Gantslerens i Swerje, igenom hvilken alle depecher så

wål inom som uthom landz passera, har archivum och alle acta

under sin Direction och forwaringh, hrukas gemenligen uti Ambas-

sader, på tractater och elliest solenne acter, medh kroningar, begraf-

ningar
,

publiqve aiidientier och slikt meera , och samma har heela

Cantsliet under sine hender. Och bekleder detta embete denna

tijdhen H. Christian Tomesson Seestedt, som tillforende har warit

den offwerledne Prints Christian, regeerande Kung Fredrichs och

Hertigh Ulrichs Hoffmestare. Och år hår i Danmarck twåggiehanda

Cantslie, ett Tyskt och ett Danskt. Uthi det Danske Cantsliet år

foruthan Kungens Cantsler, som år caput collegii, een offwer-

secreteerare , een kungens reesesecreteerare och 10 å 12 Cantslie

Junckrar , alle af adell , såssom och uti detta collegio aldrig brukas

nagon skrifvare eller copist, som icke år adelsman, uthan alt for-

rettas igenom desse offwanskrefne betiente. Alle sollicitationer wijses

hijt till detta collegium och skee gemenligen igenom kungens offwer

secreteerare , hvvilket embete nu bekleder een adelsman benempd

Erich Kragh ^), eller och, der kungen år sladder jjå reesan, igenom

reesesecreteeraren, som nu år een adelsman benempd Jcirgen Rets ^),

hwilkes gage så wål som Cantslerens sielf och Cantsliejunkranas år

att see af ofwanbe'^ kungens Hoflslaet. Och har Cantsleren och

ofTvversecreteeraren till deeras gage skione lån, och secreteeraren der

brede wedh andre accidentier. som lionom tilltalla. Når elliest pu-

bliqve fremmande ministri widh hofl'wet haftwa att forretta, eller

når något wichtigare skall resolveras , då gifs det ann hoos Cants-

leren, hwilken sedan uthwerkar swaret hoos Hans M" medh dee af

Rådets weetskap , som tillstedes åre; der och så år, att något skall

V) Snil. rSuhnis samlinger II og E. G. Geijer, Sy. folkels hist. III 'Al\).

Tidspunktet for dens attattelse fremgår af de nævnte sekretærers

omltedstid og deraf, at forf. andensteds siger, at han har vjeret S år

i Danmark. Han kom nemlig hertil lOifJ,

^) Oversekretær fra -I-I. .luni 1 <».'):;.

») Sekretær fra '21. Juni U\V.\ til 1. .hmi Ki.Vi.

hi*
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swaras skrifteligeii eller skriftligli resolution giffwas, det concepeerar

antingen Gantsleren sielf eller offwersecreteeraren
,

giffwandes det

sedan åtli Gantslie Junkrana at afskrifwa. År det ocli någon reso-

lution eller breef, som angåår undersåterne innomlands, det redigeeras

uti liwar provinties copiebook. såsom och sådan book hwar Gantslie

Junker har att forestå , eller twå Gantslie Junkare om een book,

lika som provintien år stoor till, så att efter proportion om Zeelands

copiebok åre 3 Gantslie Junkrar, men om den Skåniske icke meera

an een; och observeras det granneligen, att inga andre acta komma
uti den book , som serdeeles någon provints år dediceeradt. Men

der någre acta forefalla uthom lands, dem har Gantsleren under

sine hender i sin kammar och i serdeles cartulas divideeradt, hwart

kungerike eller Republic for sigh sielf. Men Archivum Regni har

ett serdeeles gemach och hwalf under slottet i Kiopenhamn for sigh

sielf. Der och något forefaller att affskriffwa af ringare wårde, det

haffwa Gantslie Junkrarna loff till att låta deeras poikar afskriffwa,

som intet må komma in i Gantsliet, uthan åre i een kammar å

part uthanfore, och hållas alle acta så heemlige, att icke någon

fremmande utom adelen och Gansliet låtteligen dem får see, uthan

hwadh Gantslie Junkrana stundom af friheet uppenbara. Och oansedt

igenom det Danske Gantseliet mest all tingh forrettas, så år her i

Danmarck doch ett tyskt Gantslie, och dependeerar intet af det

danske, uthan skall hår efter haffwa dess warelse i Hollsteen, såssom

det och har des Gansler for sigh sielf, benåmpd Doctor Reinkink,

så och een offwersecreteerare , benembd Friedrich Gunther, och 6

andre secreteerare. Och har wål Ghristianus 4:tus meera brukadt

desse tyske betiente så wål i Danmarck som Holsteen, så wål att

uptaga undersåternes sollicitationer som elliest sigh till rådh, men

på det att kungen må meera bruka dee danskes rådh, och att icke

fremmande alt for myckit få tillfelle att penetrera in arcana Rei-

p[ublicæ], år nu constitueradt, att detta Gantsliet continue bliffwer i

Hollsteen och icke tager sigh någre danske saker an. Doch står

Hans M:" frit att behålla hoos sigh een aff secreteerarna som

kammar-secreteerare, som har sig wål att forsee, att han icke offwer-

gåår limites officii. Och kunna plæbei aspirera till desse tienster i

detta tyska Gantslie, liwilke betientes gage och år till att see aff

Hoffstaeten, hwartill Gantsleren och offwersecreteeraren sampt någre

afT de andre secreterarna haffwa canonicater.

(Efter orig. i det svenske rigsarkiv, meddelt af dr. C. G. Styffe.)

i
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38.
7. Marty 1660.

Fredrik Wolfs bestalling som sekretær og arkivar i det tyske kancelli.

Wir Friderich der dritte etc. timen kundt liiemit, dasz wir

den wohlgelarten unsern lieben getrewen Frider ich Wolff fiir unsern

teiitschen cantzeley verwandten und archivarium oder registratoreni

alhie bestellet und angenommen, thuen aucli solches hiemit und

cralft dieses derogestaldt, dasz unsz derselbe soli treu, holdt, gehor-

samb und aufwertig sein, unsern, wie auch unser reiche, fursten-

thumben und lander niitzen und bestes wisen , schaden aber und

nachtheill eiiserster miiglichkeit nach verhiieten, warnen und ab-

wenden , insonderheit soli er in unserer teiitschen cantzeley sich

fleitzig fmden lasen und auffwertig betzeigen. wasz ihme zu protocol-

liren , zu registriren und in ordnung zu bringen , zu concipiren . zu

schreiben , zu reliden and zu verfertigen von unsz selbst und in

unserm nahmen von unserm kiinfftig bestellenden cantzler oder

unserm raht und cammer secretario anbefohlen wirdt , solches mit

unnachlesigen fleisze verrichten, die acta und documenta \\ie auch

die relationes und abgelasene brieffe inid alles so im archive ver-

handen in gewisze classes nach der materien redigiren, daruber ein

repertorium verfertigen und also disponiren, das ein jedes nach seiner

art rubriciret werde, damidt allemahl, wen wir, unsere reichsrahte

oder wehme sonst wisenschafft vom archivo zu haben gepiihret und

die vorfallenden expeditiones anbetrawet, eines oder andre documen-

tum oder information darausz in originali oder co))ia begehren. desen

bemechtiget sein konnen; wer aber solches von ihme fohdert, von

demselben soli er daruber einen schein nehmen oder in die stelle

lehgen und nach desen perlustrirung esz wiederumb an seinen ort

reponiren und verwahrlich halten; vva.sz er zeit dieser seiner be-

dienung von unserm gehiiimbten sachen in erfahrung bringett nie-

mandt, deme esz nicht zu wiszen gebiihret, gefiihrlicher weisze olfen-

bahren, sondern bisz in seine sterbgrube verschweigen , hev sich

l)ehalten, auch kehmandt. so zum archivo nicht gehoret, olme unsern

special befehlig dazu verstatten, vielweiniger einiger documentcn

abschrifft und nachricht jemandt ertheilen, esz wcrc dan sache. dasz

dieselben privatos concernirlen und ihrer eigenscliaift nach communi-

cirelt werden miisen, wie er sich dan in alleni also comportiren

und an.schichen solle, als solches einem ehrliebenden getrewen can-

tzeleyverwandten und archivario wolil ansteliet, iiignel und grlnijnet,

esz aucli seine geleislete aydes jjflicbt«' <'rbeischen und mit sidi
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bringen. Darendtgegen und fdr sololie seine getrewe dienste wollen

wir ihme jåhrlich, so lange er in dieser unser bestallung sein und

bleiben wirdt, zu gewieser besoldung und pension dreyszig reichs-

thaler, zue monadtliclien kostgeldt aber auff seine persohn sechszehen

reichsthaler zusambt einem gewohnlichen hoffkleiide gnadigst gonnen,

geben und reiclien lasen. Wornach sich unsere konigliche renterei

und hoffmunsterschreiber zu ricliten. Uhrkundtlich unter unserm

koniglichen handzeichen und secret insiegell. geben auff unser resi-

dentz zu Copenhagen den 7 martii 1660.

(Rentekammerets bestallingsprotokol.

Friderich.

(L. S.)

39.
20. Okt. 1660.

Mikkel Skovs optegnelse om at rigsrådets arkiv af kongen førtes fra råd-

stuen op på slottet.

Extract anlangende hvis mig fattis udaff ded (mig vidende) till

ded store Kiøbenhaffns mode, som angick d. 8 septbr. 60, passeret

er etc. — — — — —
24. P.

8 — d. i20 8tobr. Om afftenen kl. 8 hansz ma. selff med Han-

nibal, Gabel och E. Krag, rigens raads brefue af raadstuen.

NB: hvem flere vare med och hvis derhos forreløb.

(Rigens råds breve. 63. xxxxiv.)

Rigsråden Oluf Parsberg skriver herom i sin dagbog:

Dend 20 Oct. NB. Denne Afthen war Kongen Sielff med Erig Krag,

Christoffei- Gabriel (!) og flere wdi Raadstuen og tog alle woris breffve

wdaff schabene og loed bere dem paa Slottet. (Afskrift fra 1684 i G. A.)

Den svenske resident Gustav Duvall nævner som nærværende her-

ved: Hannibal Sehested, Axel Urup, Peter Reedtz og Gabel. (Becker.

Fredrik III. I 207, sml. 430.)
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40.
1660.

Af en påtænkt kancelliinstrux.

(Rimeligvis forfattet af sekretæren i statskollegiet, Frans Rasch*).)

Unsere Cantzeleyråthe sollen in zwey Tlieilen abgetheilet werden.

von welchen der eine Theil die alten Cantzeleysachen oder Archivum,

der andere Theil die neuen und tåglichen Sachen sollen unter

Hånden haben — — — — — — — — — — — — — —

Von Unsern vier Secretariis sollen 2 von adell und 2 biir^er-O'

lichen Standes seyn, und soli der erste in den Archivis helffen;

Oline dieses soli den Gonsiliariis Archivi, ohne den Secretarium,

ein Untersecretarius , der lateinisch und andere Sprachen verstehet

und eine gute Handt schreibet, adjungiret werden, der nebenst dem

Secretario die vornehmsten Dinge extrahire und in gute Ordnung

bringe, dannen hero Unszere Historiograplii kcinnen Nachricht haben

die Historiam zu verfertigen. Diesem soli noch ein guter Gopiste

adjungiret werden, welcher, was schrifftlich verfaszet, ins reine

bringe.

Der Archivarius soli mit seinen Mithelffern aus der Registratur

die nothwendigsten und niitzlichsten Sachen jåhrlich extrahiren,

sonderlich was die Handlungen mit Unsern Nachbahren, Unsere Stande

gegebene Privilegia etc. angehet, dasz man solches in der Eill fin-

den konne. Derowegen die Rlåtter der Registratur sollen numeriret

werden, solches weitlauftiger nach zu lesen. Er soli auch alle Jahr.

strachs nach dem^ neuen Jahrstage, des vergangenen Jahrs Acta.

Diaria und Registraturen abt'odern und in der Consiliariorum Archivi

Præsens einjedes an setinen Orth verwahren und dieselben in dasz

') Denne mand synes nemlig at være forfatter til en række forskellige

projekter af samme .slags, bl. a. den bekendte provisionalordonans.

Se C. Bruuns bemærkn. i afh. om enevældens indforelse, Hist. tid.sskr.

5. række. II 664— 7t2. Den her eftersogte sekretærs navn var som

anfort; han stod i tyske kancelli fra <i. Febr. 1656 og siges outlnu i

et reglement af 1670 at være sekret;»*r i statskollegiet såvel som hos

•honningen.
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Generalregister oder Archivi Inventarium einfiihren. Nacli welchem

Generalregister, so offte ein Archivarius abgeliet, Unseres Archivum

von Unsern Gantzlern und Rathen soli inventiret werden.

Dieses Generalregister soli in einem absonderten Kasten mit

3 Schloszern verwahret werden , zu welchem den einen Schliiszel

der Gantzler, den andern ein Gonsiharius Archivi und den dritten

der Secretarius Archivi verwahren soli.

Zu den Archiven sollen die Gewolber, die zuvor gebrauchlich

gewesen, nochmals gebraucht werden. hi dem innersten sollen die

Originalen und wichtigsten Sachen ordentlich verwahret werden,

im andern alle iVcten und Brieffe etc. secundum annos et dies eine

jede Materie suo loco disponiret werden. hii dritten und åuszersten

soli der Secretarius Archivi mit seinen Gollaboranten sitzen, den

die Gancellarii und Gonsiliarii Archivi fleiszig besuchen sollen.

hl diesem åusersten mag wolil Licht angeziindet werden, aber

iiiclit in den andern beyden. Wann aber wegen iibriger Feiichtig-

keit niusz Feiier darinne gemacht werden, soli jemandt von den

Råthen und Secretairen solange gegenwårtig seyn, bis dasz Feuer

gantz verloschen.

Die Reichs-Archiven sollen fleiszig in Aclit genommen werden,

ordenthch disponiret, dasz man einjedes bald konnen fmden. Wåre

etwas verlohren, soli man Fleisz anwenden, dasz es wieder recuperiret

werde. Was sich åuser der Gantzeley bey particulair Persohnen von

schriftlichen Reichsantiquiteten befmdet, soli entweder in originali

oder eine vidimirte Gopey herbey gebracht werden.

Unszerm Historiographd sollen alle Jalir auf eine gewisze Zeit ein

Exemplar von dem Extract der Registratur geliehen werden, welches,

nachdem er in bestimter Zeit durchgelesen , wider zuriik gegeben

werden soli; will er aber in der Registratur weiter nachsehen, soli

ihm solches in der Gantzeley zu lesen nicht verweigert werden.

Es sollen Unsere Gancellarii und Råthe auch zuni hochslen

verbunden seyn von den Historiographo alle Jahr abzufordern und

zusehen, was er in Historia scribenda præstiret, ihn, wenn etwas

versehen, admoniren, wie imgleichen Acht haben, das, was er

schreibet, mit der Wahrheit und unsern Statu iibereinkomme , und

was er von auslåndischen Dingen berichtet, ex probatis et firmatis
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actis genommen sey; ihn auch zu allen Fleisz anmahnen, und da

es die Xoth erfordert, in Straffe nehmen, auch auf Unsere Schatz-

kammer iluii seine Besoldung arrestiren.

Ist derowegen hochnotig, dasz die Secretarii rerum exoticaruni

was durch Gorrespondens einkcinit, fleisig und ordentlich verwahren,

damit sie Unsern Historiograplium desto beszer int'orniiren kunnen.

(Suhm, >^'ye samlinger III 164 tig.)

41.
1«5. Febr. 1G«31.

Jens Sørensens bestalling som brevkammerforvalter på rentekammeret.

Vii Friderich dend tredie, med guds naade — — — — — —

giøre alle vitterligt, at vi naadigst haffuer antaget och bestilt, saa och

hermed antager och bestiller osz elschel. Jensz Søffrensen till at for-

valte breffcammerit udi vor skattcammer, och skall udi samme hanns

bestilling sig troe och flitig lade finde, i særdelished registere och

till boegs føre alle de regenschaber och mandtals registere, som

clarerede och qviterit bliffuer, och haffue opsiun med alle jordebøgger,

med mageschiffter , udlagde goeds och andet deraff dependerende,

hvorofuer hånd i lige maader rigtig bog haffuer at holde, saa och

forfatte och til bogs føre alle skiøder, som aff voris rentecammer

udstedis — — — — — — — — — — — — — — — —

Och skal hånd iche obenbare nogen noget aff hvis hånd ertahrer

udi voris rentecammer, vere sig hvad det vere kand, iche heller

tilstede nogen endten at læsze eller erfahre noget af hvis der pas-

serer, ey heller udstedde nogen copier aff hvis documenter der findes

eller hereffter indkommer, uden særdelis ordre; band maa iche heller

i sit liuus nedtage nogen regenschaber eller documenter voris intrader

vedkommende, iche heller befatte sig med nogen regenschaber for

nogen fremmede at sammensette eller formeere — — — — — —

Giffuit paa vort kongl. recidentz udi Kiøbenhafn dend 16 februarii

r riderich.

(Rentekammerets l»estalIingsi)rutok(>l.)
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42.
24. Sept. 1661.

Henrich Kirchows beretning om hvælvingen på Gottorp og dens åbning.

Anno 166! den 24 Septembris håbe auf empfangenen befehl

ich nebenst dem fiirstl. Schleszwig-Holsteinischen Gammer-Secretario

Hm, D. Friedrich Jiigerten, welcher abseiten Ihrer fiirstl. Dhrl.

dazu verordnet worden, mich zu dem Gewolbe des Gemeinen Archivi

auf Gottorff verfiiegt, umb die darin verhandene Briefschafften und

Uhrkunde nachzusehen und mit dem von Copenhagen herausz-

geschickten Repertorio zu conferiren: da wir dann, wie wir an die

auszere thiier gerathen, vor derselben ein groszes hång-schlosz

gefunden, welches aber iiber vermuthen weder von mir noch be-

sagtem fiirstl. Gammer-Secretario, weil keiner von denen uns beider^

seits gegebenen Schliiszeln dazu gehoret, erofnet werden moegen.

Dahero man dan genotigt worden einen Schmid dazu zu fordern,

welcher, wie er dabey gekommen und es mit seinen Instrumenten

aufzLidirichen vielfåltig aber vergeblich tentiret, endhch, nach be-

schehener åuszerhchen besichtigung geregten Schlosses, gesagt, er

sehge wohl, dasz es schon einmahl aufgeschlagen wåre, miiste dem-

nach nur derogleichen auch thuen. Als nun solches auf unsere

permission geschehen und die thiier erofnet, haben wir die innerste

thiier ebenmåszig mit einem groszen hång-schloss verwahrt ge-

funden, welches dann Hr. Dr. Jiigert mit dem bey sich gehabten

Gottorfischen Schltiszel aufgeschloszen. Wiewohl aber anfånglich

der herr Ganzler Kielman gegen mir erwehnet, ob wåre das Archi-

vum in 21 oder 22 Jahren, nemblich seith der Zeit hero, da er

mit dem sehl. hern Ganzler von der Lippe es besucht ^) , nicht

offen gewesen, so hat doch nachgehends mehrgemelter hr. Dr. Jiigert

sich gegen mir vernehmen laszen, wie dasz er von dem fiirstl. hrn.

Secretario Eilhard Schachten verstanden, ob wåre das Gewolbe noch

vor weinigen und zwar, seines behalts, vor etwa 8 Jahren letzten-

mahls offen gewesen; womit dann auch die Rede eines mir un-

bekanten fursti. Unter-Bedienten (welcher, wie wir am 25*®" besagten

') 28. Juli 1641 befalede Kristian IV Kristoffer v. d. Lippe at drage til

Slesvig for at udtage nogle aktstykker sammen med en hertugelig

tillidsmand. Nøglen skulde han have hos Kaj Ahlefeld, erkedegn i

Slesvig domkapitel og amtmand i Flensborg. 4. Avg. 1642 skriver

landkansleren v. Hatten, at v. d. Lippe på gennemrejse har flyet

ham nøglen til hvælvingen, for at han kunde få et aktstykke taget

frein.
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Monaths wiederumb ins Gewolbe gehen wolleii, drauszen vor der

thiier deszelben gestanden) iibereingekomnien , in dem er zu iui<

gesagt : er wiiste wohl , dasz es noch so gar lange und zwar uIkh-

7 oder 8 Jahre niclit wåre, seith er mehrberiiertes Gewolbe letzten

mahls erofnen und einige Leuthe hineingehen gesehen. Sonsten

hat mir der Schliiszel. welcher mir zugestellet vvorden und vermeint-

lich zu dem Gewolbe gelioren sollen, bey erofnung selbigen Gewtilb?:

gar nichts geniitzet, aldieweil sich weder an der åuszern noch der

innern thiier einigs Schlosz, so man damit aufschlieszen moegen,

gefunden; wir haben aber das eine hang -schlosz. so vorgedachter

maszen aufgeschlagen worden, alszforth repariren. mit neuen federn

inwendig versehen und einen neuen Schliiszel (welchen ich, nach

dem das Schlosz bey schlieszung desz Gewolbs vor die åuszere tliiiei-

wiederumb gehanget worden, zu mir in Verwahrung genommen)

darzu machen laszen.

Im tibrigen haben wir das Archivum durchgesehen , die Cap-

suln und die darin verhandene briefschafften mit erstberuertem Re-

pertorio fleiszig conferirt und in nachfolgender bewandnusz befunden.

Henrich Kirchow mpp.

Sonsten haben wir auszer diesem in dem Gewolbe noch ver-

schiedene Kasten und Laden gefunden. deren theils offen und ledig,

theils aber und zwar die meisten niclit allein verschlosszen, sondern

auch zugleich die deckeln drauf mit nageln zugeschlagon , und sie.

so viel wir marken kiinnen, mit briefen und schriftcn angefiillet

sein. Weil aber in dem Repertorio davon keine erwehnung ge-

schehen, haben wir sie, bis auf erlangenden weitern befehl, ohn-

erofnet stehen lassen.

Udskrift:

Protocollum von der Anno lOOl im Septembri befundenen

beschaffenheit des Gemeinen Archivi im Gewolbe aulT (JoUorfT.

(Original.)
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43.
8. Marts 1664.

Peder Schumachers hestalling som arkivar og hihhothekar.

Vii Friderich dend tredie — — — — — ______
giøre alle vitterligt, at vii naadigst hafuer antaget och bestilt, saa

och hermed antager och bestiller os elschelig Petrum Schumacherum

till at vere voris archivarius och bibliothecarius. Thi skall hånd vere

os som sin souveraine konge och rette arffueherre liudig, huld

och troe — — — — — — — — — — — — — — — —

særdelis skall hånd samme bestillinger troligen och flitigen forestaa

och betienne, aff voris archivo udi de af os forordnede personners

nerverelsze giøre och forfatte een rigtig registratur och specification

af alle breffue, originaler och andre documenter, udi hvellingen her

paa slottet sig befinder, och siden deraf uden voris expresse ordre

indtet til nogen lade vere følgagtig, och naar det skeer, da af dend,

som det annammer, at tage rigtig skin och bevisz paa de affordrende

breffue och samme bevisz rigtigen registere, saa och dereffter ufor-

sømmeligen paafordre, at de igien tilbørligen vorder lefuerit och

henlagt; derforuden sig yderst beflitte, at hvis till voris archivo be-

hørende kunde vere distraheret och nogen stedz igien opspørgis, at

det igien vorder till rette forschaffet. Hånd skall och iligemaader

forferdige och holde een rigtig catalogum af alt, som udi voris

bibliothec befindes, och hvis effterhaanden derudi videre forschaffis

eller indkiøbes, dette paa sin sted rigtigen indføre, — — — — —

for hvilchen hans tienniste . vii naadigst hafuer bevilget hannem till

aarlig løn och besolding aatte hundrede rixdlr., som hannem aarligen

af voris skattcammer udi rette tiide rigtigen skall erleggis och be-

tahhs och begynde at angaae fra d. 27 maii anno 1663; och saaledis

continuere, emeden band er udi samme thienniste, elle[r] vii anderledis

derom tilsigendis vorder; forbiudendis alle och enhver herimod, effter-

som forschrefuit staar, at hindre eller udi nogen maader forfang at

giøre, under vor hyjdest och naade. Giffuit paa voris konngl. resi-

dentz udi Kiøbenhafn dend 8 martii anno 1664.

Under vort zignet.

Friderich.

(Origin. med segl under. — Greve Griffenfelds sager, 145 B. fase. 10.)
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44.
c. 1705.

Af Fredrik Gabels skrivelse til kong Fredrik IV angående kongeloven

(om begivenheder 1670 og 1699).

Darauff wardt Lex Regia in dasz griiiie Gewelb geleget, wor dali-

mahls dasz Arcliivum wahr (welches Hr. Otto Krabbe Ihr. Mayst.

anzeigen kan wor es gewesen) mitt Befehl an meinen Vater es dar-

mitt zu verhalten, wie er hernach gethan. So baldt Konig Fried-

ricus Tertius todt, sandte mein Vater Schumacher als Archivarium

in dasz Archiv Legem Regiam zu liohlen, undt wartet seiner im

Gemach, — — — — — — — — — — — — — — — —
Wie aber Schuemacher noch nicht wieder kahm, ging mein Vater

zu ihm hinunter^) undt fandt ilm sitzen, seinen Kopf auff den

Ellebogen lehnent. Darauff mein Vater ihn fragte, wasz er da

machte; er anthwohrte, er meditire. wie er desz Konigs Tott best

insz Protocol tuhren konte. Mein Vater lieff also selbst hin uni

legem Regiam zu nehmen, fandt es aber nicht an seinen gebuhren-

den Ohrt. worauff er erhitzt wardt undt Schumachern rude anfuhr,

dreuent ihn auff der Stelle zu niassacriren , woferne er ihm nicht

soforth Legem Regiam schaflte, undt fragte, wor er sie gelaszen.

DaraufY nahm Ober Secretair undt Archivarius Schumacher sie ausz

einem Ohrt heråusz, wor er sie hingesteckt hatte. Darauff eylete

mein Vater darmitt hinauff zu Ihr. Mayt. Christiane Quinto, bey

wehme er dasz gesamte geheime Gonseil fandt — — — — — —

Ihr. May*®° aber werdcn Sich allergnådigst zu erinnern belieben,

dasz nach Dero glorwiirdigsten Herrn Vatern absterben ich soforth

auff Ihr. May*®° allergnådigsten Befehl Legem Regiam von dehm Ober

Secretario undt Archivario Moth ausz dehm Archivo mihr reichen

laszen ^) undt es Ihr. May'*'" allerunterthånigst iiberbracht^).

(Egenhændig koncept.)

') Samme betegnelse af arkivets (lave) plads findes i en notis af Fredrik

Wolf, dat. 16. .luli 166i>. idet han i en regi'^tratur over det tyske kan-

cellis sager siger om en skuffe: .,\velche Schuffe hinunter in Ihro

Mayt. eigenes Gevvolbe gehort". Sml. s. !24i.

'O Der har først stået: Legem Regiam ausz dehm Artiiivo v<»m Geheimten

Hath Mf)then geholet. dasz — — — —
') Om denne begivenhed findes med Arne Magnussens hånd antegnet i

arkivets meniori;d: Anno 1699 Fredagen d. ii5. Augusti i»lof efller
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45.
7. Juni 1670.

Burchard Niederstetts bestalling som fælles arkivar på Gottorp.

Ghristianus Qvintus

thiin kundt' hieniit, dasz wir benebenst dem hochwiirdigen undt

durchleuchtigen Fursten — — _ _ Herrn Gbristian Albrechten

— — — — — — — — — den hochgelahrten , unsern lieben

getrewen Burchaid Niederstetten , J. U. D. , zum Archivarium uber

unser gemeines zue Gottorff befmdliches Archivum allergnadigst be-

stellet undt angenommen , thun daszelbe auch hiemit undt in krafft

dieses, dasz unnsz benebenst hochged. ihr. Liebden in solcher Be-

dienung derselbe getrew, hold undt gewertig seyn — — — — —
— — — — — — — — — — _ — _ — — — — solle.

Demnechst und fur allen Dingen solcher anbetraweten Bedienung

getrewesten Fleiszes fiirstehen undt abwarten, undt nachdeme im

Beyseyn undt Gegenwart unserer deszhalb verordneten Råthen undt

Deputirten von selbigem Archivo ein volståndiges , auszfiihrliches

Inventarium und Registratur von allen darein befnidlichen Brieff-

schafften, Uhrkunden undt Documenten undt derselben summarischen

Einhalt, unter Zeit undt Orth, es sey Originalen, vidimirte undt

andere Gopeyen, auch Reversen undt andren dergleichen, nichts da-

von auszgeschloszen , richtig und wohl abgefaszet, undt ihm davon

ein Exemplar zugestellet, alsz auch unnsz, sov^^ohl mehrhochged. Her-

tzog Ghristian Albrechts Liebden unter der Deputirten alsz auch seiner

eigenhåndigen Unterschrifft richtig auszgeliefert , alszdan unsern so-

vvohl ihr. Liebden Schliiszelen zue beyden dafiir befmdhchen Thiiren

in sicherer undt getrewer Verwahrsamb empfangen —— — — —

Da er aber schwerer Leibes Unpåszligkeit oder langwiiriger, recht-

meszigen Abwesenheit halber dieser seiner Verrichtung nicht ab-

warten konte, soli er schuldig seyn inmitlelst undt bisz zu seiner Ge-

nesung oder er zur Stelle sich wiederumb befindet, unsern Schliiszel

zu offtgedachtem gemeinem Archivo unserer konigl. Regierung zue

Hans Kongl. May*« Konning Friderich dend Fierdes allernaadigste be-

faling udtagit af Archivet Lex Regia [in originali, Indlagt i Et Sølf

Futteral] i deres Excellencer Hr. Geheimeraad Gabels oc Hr. Geheime

Raad Moths ofuerværelse , for at ofuerlefueris til allerhøystbemelte

Hans Kongl. May",
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Gliickstatt sicher behandisren zu laszen — — — — — — — —
'O'

Uhrkundtlich unsers konigl. Handtzeichens undt vorgesetzlen Secret

Insiegels. Geben auff unser konigl. Residentz zue Copenhagen den

7 Junii 1670.

Christian.

H. Wind.
(L. S.)

Gleichlautenden original Bestallungs Brieff unter ilir. Konigl.

Maytt. Hånd undt Siegel håbe ich Endesbenandter zue mir genommen,

wornach wie auch nach meinem abgelegten Eyde ich mich aller-

maszen will richten undt verhalten, wie solches einem ehrlichen,

auffrichtigen Archivario eignet undt gebiihret. Uhrkundtlich unter

meiner eigenhåndigen Subscription undt beygedrucktem Pittschafft.

So geschehen in Copenhagen den 13 Junii Anno 1670.

Burchhardt Niederstett. D.

Segl under navnet.

(Rentekammerets bestallingsprotokol.)

46.
107^2.

Det ^første kammer **
i arkivhvælvingen registreres og de der fundne

regnskaber bringes op i rentekammerarkivet over bibliotheket.

Efftersom bands excellence, høyædle ocli veli^aarnne In-. Peter

Griflennfelt thill Grillenfeldgaard, ridder, hannsz konngelig mayestets

geheime och cantzeliraad , ober och geheinie etatz och cammer-

secreterer, assessor udi collegio status och høyeste ret, haffuer be-

kommet meerhøystbemelte hanns konngelig mayestets allernaadigste

befalling lydennde ord fra ord som følger:

Christian dend fembte etc. Vor synnderlig gunst thilforn! voris

allernaadigste villie och befalling er, at du strax lader det første

cammer i hvelvingen, hvor archiverne forvaris, giøre rødelig ved

thvende rennteschriffuere , som med flid haffuer at igiennemsee och

rigtig designation at giøre aff alle de brelTue och documenter, som

tindis i d<' kister, som er i bemelte cammer, paa det at dr lirelTui*

och documenter, som magt paa ligger, kannd der tia paa sclial-



256 Tillæg.

cammeret offueiieffueris och forvaris, och de anndre casseris ocli

forbrenndis. Dermed scheer vor villie. Befallenndis dig gud!
Schreffuet paa vort slot Kiøbennhaffnn dennd 22. februarii anno
1672 under vort signet.

Christian.

Saa haffuer vi effter meerhøystbemelte hannsz kongelig mayestets

allernaadigste befallings inndhold ocli effter velbemelte hanns excel-

lences ordre forføyet oss unnderschreffne udi bemelte hvelning denn

4 och 5 martii nesteffter och der effterseet alle de der beliggennde

gamble regennschaber och documenter, som der forefantis, och be-

funden enn deel forraadnet och en deel aldelisz opædt och fortæret,

och befindesz først effterschrefne schatcammer - regennschaber med
disz thilbehørige ordre och beviszer, nemblig:

Fra nytaar 1562 till PhiH. 1646 [83 numre op-

regnes enkeltvis].

Herforuden fmdis effterschreffne regennschaber med disz ordre

och beviszer:

fra nyt aar 1626 till 1627 Axell Arnnfelds regennschab ved denn
nedersexische kreitz forfattet och forrettet no. 33.

fra nyt aar 1627 till 1628 iligemaade
'

. . . 1.

fra Phill. 1626 till Phill. 1637 Soerøe academies regennschaber 7.

Kyler omslags regennschab, in octavis trium regum forreted

aff Jørgenn Vind anno 1630 och 1632. Item Steen Beechisz.

anno 1631, sampt Glavsz Daais regennschab for atschillige

contributioner
, annammit och udgiffuet fra Martinii 1629

till paasche 1631 8.

fra nyt aar 1629 till 1630 Nielss Krags krigscommissarii

regenschaber 56.

fra anno 1567, 1568 och 1569 David Hannszens regenschaber

for Øresunds thold 58.

fra 17 junii 1563 tih Micheh 1564 Jochum Bechs regen-

schaber, for enn deel optagne penge paa rennte till krig-

ennsz fortsetelse 59.

anno 1611 Jennsz Juelsz krigscommissarii regnnschaber for

pennge, annammet och oppebaarenn thill kriigennsz fort-

settelsze imod Sverig 75.

for anno 1565 och anno 1566 er enn deell krigszruller med
desz beviszer i enn esche indlagt under 92— 9.

Ellersz findisz atschillige gamble pergemmentz brefue och

dislige udi enn anndenn esche indlagt under 93.
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Baggeriiis schraa udi Kiøbennhaflnn udi salig ocli liøylotTlig ihukom-

melse konning Hansisz thid.

Malerne och glarmesternis schraa i Kiøbennhaflnn anno 1591.

Vogenmendisz schraa i Kiøbennhaflnn anno 1610.

Schredernis schraa udi Kiøbennhaffn anno 1 600.

Disze ofTuenschreffne specificerede regennschaber och docu-

menter hafYuer vii saaledis befundenn udi det første cammer udi

hvellningenn paa Kiøbennhaflnns slott anno et die ut supra.

Thomas Eggebrecht Peder Matzszen.

mapp.

(L. S.) (L. S.)

• Anno 1672 denn 19 och 20 augusti er alle offuenschrefTne

nummererede kister och hvis andet som her offuen specificerit er,

udtagenn aff hvelningen och igenn inndsat udi det dertill forordnede

cammer paa bibliotequet , bekiennder vii underschreffne med egne

hennder. Datum Haffniæ ut supra.

Thomas Eggebrecht Peder Matzszen.

mapp.

47.
1676.

Fredrik Wolf? forslag til indretning af et udvidet gehejmearkiv.

Allervnderdanigste Project anlangendis Hånds Kongl. Mayts.

til Dannemark och Norge etc. Geheime Kongelige Archivi

formlig Indrettelse och Vedligeholdelse.

1.

Efftersom Archivum er pars Cancellariæ och dependerer alf en

Gantzlers Oberdirection, da Siunib vdi Archivo at kunde bileggis och

forvaris alle høgt angelegene, afl" Cantzelierne expederede Acta

Publica , som endnu aff forrige tider hidindtil kunde vere beholden

(Saavijt de Icke Strider Imod itzige souveraine Kongelige ArlhK'-

Regiering) Saaochsaa huis hereffter afl" saadanne Actis Publicis tid

effter anden aff Cantzelierne expederit vorder. In specie:

1. Tractater, saasom Alliance, Freds, Commerce eller andre

Tractater Imellom Kongerne alf Danneniaik »mIi andre Frennnede

Potentater och Estats.

17
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i2. Ekteskabs Gontracter Imellom Kongerne aff Dannemark ocli

deris Kongelige Gemahlinder, Saaochsaa aff de kongelige Princer och

Princesser.

3. Forrige Kongelige Stenderne och Stederne meddeelte Pri-

vilegier och Regieringen, Justitzen och Politien angaaendis forord-

ninger, saavijt de Icke ere dend souveraine Kongelige Arffue-Regiering

Imod, Sampt Academiers, Skolers, Hospitalers och andre Slige

Fundationer.

Och efftersom Gud allermektigste det saaledis haffuer skicket,

att Hånds Kongl. Mayts. Høystloffhgste Herre Faders Kongelig Maje-

stæt Anno 1660 haffuer forhuerffuet dend souveraine Arffue - Rettig-

hed Vdi sin Kongelige Regiering for Sig och Sit Kongelige Arffuehuus,

huorved alle forrige Acta Pubhca, som dermed kunde Stride, alldelis

er bleffuen abrogeret och opheffuet, da Siunis vdi Archivo att kunde

bileggis och forvaris:

4. De Gamle RigsRaad deris Arffuehuldigungs æd.

5. Stendernis och deris Deputeredis, som dend tid vdi Kiø-

benhaffn tilstede var, deris Arffuehuldigungs æd.

6. De Kongelige Gommissaries forretninger, huilke siden

haffuer affhentet de affgelegene Stenders och Steders , saa som aff

Norrige, Island, Ferøe, Rorringholm och anden Steds deris Arffue-

huldigungs æd.

7. Dersom Hånds Kongl. Mayt. Icke vdi Selffegen Kongelig

forvaring vilde holde dend høyt angelegene Kongelige Constitution,

Som vdi Hans Mayts. Kongelige Salvings Actu bleff oplest, da kunde

dend ochsaa med tilbørlig Flijd och Secretesse giemmis vdi Archivo.

8. Kongelige liffgedingers och andre Printzlige Deputaters for-

skriffuelser.

9. Privilegier, som vdi Kongelig souverain Arffue - Regierings-

tid Aller-Naadigst ere meddeelt dend Adelige, Geistlige och Rorger-

lige Stand, in specie de Kongelige Hoffbetiente, Kiøbenhaffns Stad

och andre Stabel Steder I Hånds Kongl. Mayts. Arffue -Riger och

Lande.

10. Och efftersom for Nogle Aar siden, forvden dend Adelige

Stand, AllerNaadigst er bleffuen anordnet Greffuelige och Friherlige

Stand vdi Hånds Kongl. Mayts. Arffue-Riger Sampt dend Nye Ridder

Orden, da kunde Saadanne Greffuelige och Friherlige Privilegier och

conditioner sampt Ridderordens Indstifftelse ochsaa vdi Archivo

bileggis.

1 1

.

Kongelige Forordninger, Regieringen, Justitzen och Politien
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och Rang angaaendis, som vdi dend souveraine Arffiie-Regierings tid

er vdgangeii.

1 :2. Dersom endnu Ingen fuldkommen Regierings Form Skrifftlig

er forfattet, kunde saadant effter tid och leilighed endnu skee, och

siden vdi Archivo hileggis och forvaris,

13. Det Kongelige sanctioris Gonsilij och Høyeste Rettis An-

ordning.

li. histructioner aff de Kongelige Collegijs och deris Præsi-

denter.

15. Kongelig Hoffordonnance.

16. Instructioner aff Hånds Kongl. Mayts. Samptlige Statholdere,

Geheime - Raad- och Gouverneurer , Saaochsaa paa andre høye och

viktige Hoff- och Land Gharger.

17. Norgiske, Holsteiniske, Oldenburgiske och Delmenhorstiske

Regierings Gantzeliers Instructioner.

18. Kongelige Gesandters och Affgesandters generale Rela-

tioner, som kunde vere aff synderlig Viktighed.

1 0. Fremmede Potentaters , Naboers och Venners velmeente,

Fortroelige Haandbreffue til Hånds Kongl. Mayt. , som kunde vere

aff viktig importance.

:20. Korte och vel funderede Informationer offuer Kongernis

aff Dannemark Rettmessige Adgang til det Hertugdom Holstein,

Sampt Stormarn och Dithmarschen , de Greffuedomme Oldenborg

och Delmenhorst och huis videre paa dend Tydske Boden kunde

acqvireris.

2\. Information om Hånds Kongl. Mayts. prætensioner paa

de Orcadiske Insuler, de Hertugdomme Bi'ehmen och Vehrden Imod

Hertugen aff Gottorff, Staden Hamborrig och deslige.

'2-2. Information paa det Bergenske Gonthors forrige och Itzige

beskaffenhed, saavijt deris privilegier angaar.

:23. Huis Gurieuse Skriffter kunde offuerkommis, som kunde

meritere al hileggis vdi et Kongelig Archivo, Saasom Fremmede

Potentaters och Estaters Regierings -Former Med Instructioner, som

deraff dependerer, saaochsaa huis angelegene tractater de med andre

kunde haffue.

Huis Nu aff alle saadanne specilicerede Actis publicis sampt

andre deslige Acter, som tidrii och brugen aff sig Selff giffuer at

liøre til Archivum, Sammesteds (luhiu ey er ludbragd, kuud«' for-

17*
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medelst Kongelige Ordrer derhen forskaffis, och huis ellers aff Samme
Natm- vdi Gantzelierne hereffter tid effter anden bliffuer expederet.

kunde effter haanden til en vis tid om Aaret Archivario leffueris,

vdi Archivo at bilæggis och forvaris.

3.

Och wanseet til Archivum ekon siunis eigentlig at henhøre

publique Cantzelie Acter vdaff viktig importance, Saa var dog ey

-slienlig, att vdi Archivo ochsaa fandtis huis synderlig viktig och

remarqvable, de andre Kongehge Gollegia angaaende, kunde passere,

paa det Archivum dismeere derved kunde perfectioneris, och Iblant

andet ochsaa en Historiens Regius, som aff* Archivo Regio bør at

haffue sit fornemste Fundament, vdaff Archivo I Sin tid kunde for-

fare, ey allene huis tempore pacis vdi een eller anden Kongis tid vdi

Regieringen och dets Administration kunde vere faare falden, Mens

ochsaa huis notable vdi Krigs tider til Lands och Vands kunde vere

passeret, samt andet meere, som til Historien henhører, forvden

andre utilitæter. som deraff kunde følee.

Aff alle Saadamie Actis pubHcis, gamle saavelsom Nye, helst

aff de høystviktige, saa mange aff' dennem endnu virkehg kunde be-

høffuis vdj Gonsilijs och Icke var for Meget vijtløfftige, kunde giøris

tvende copier, een copie vdi visse dertil forordnede numererede

Bøger zierhg och correct med tilbørlig Ordning hidskreffuen
,

paa

det de saaledis vdi et corpus kunde tilsammen fattis, och een copie

paa løs papier, naar noget aff dennem enten vdi det Kongehge

sanctiori Consilio eller andensteds kunde behøffuis at effterseeis, paa

det Original Acterne och Bøgerne dis bedre kunde skaanis och

Ike ved brug forveris.

5.

Korte och velfunderede extracter aff de allerhøystvigtigst^ Actis

var ey heller vtienlig.

6.

Ofluer alle Acterne vdi Archivo kunde giøris el vist och correct

Inventarium, som vdi sig kunde holde, paa huad Sted, bog eller

Blad et huert saavel vdi Originali som vdi Gopierne kunde fmdis.
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7.

Til alt saadanl at forrette behøtfuedis vnder Hr. Cantzelers Ober-

Direction en Geheiiiie Archivariu.s , som var en person cognitæ et

probatæ fidelitatis och forvden studijs och andre reqvisitis var ver-

seret vdi Cantzelier och Affairer, och som haffde fundamental cogni-

tion forvden det Frantzøsiske I synderlighed vdi begge Spraagene,

Nemmelig det danskp och det Tydske , och det formedelst Acterne,

som vdi samme differente Spraag vdi Archivo faarefalder. Samme
Archivario kunde vndergiffuis en dygtig ædsoren copijst, som kunde

skriffue en zijrlig ocli correct dansk, tydsk och latinisk Haand.

8.

Naar Nogen vacance faarefaldt med Archivarij Charge, at hånd

enten ved døden affgik eller ochsaa "I andre Maader bleff accom-

moderit, da var høyt fornøden, att dend, som skulde bestillis Igien

I dend forrigis Sted, bleff paa Kongl. Mayts. vegne vdaflf Gantzelern

committeret tilhge med tvende Gancellie - Raad , een af det danske

(jch een aff det Tydske Cantzelie, med ald flijd at Igiennemsee

och effter hiventarium at forfare Acter-nis Antall, Ordning och anden

beskaffenhed , huilket Archivarius kunde annamme vnder deris Ilen-

der och der hnod vdstedde dennem sin skrifftelig bevijs, huorledis

hånd Archivum annammet haffuer, Thi da kand en Archivarius

egenthg vide, huad hånd bør at svare til.

. 9.

Desligeste var ey heller vtienlig, att tvende Cantzelie Raad, een

aff det danske och een aff det Tydske Cantzelie, bleff committeret

een gang om Aaret til en vis Tid 1 Archivarij Xerværelse med

største Omhyggelighed at examinere, I huad tilstand Archivum kunde

befindis , huilcke da ochsaa kunde letfuere Archivario Imod sin

Revers huis Nye Acter efftei- Hi-. Cantzelers gotbefindende vdi Archivo

skulde bileggis.

10.

Huis Commoditæt ellers kunde behølhiis med et b('(|veiiit aparte-

ment for Archivario och hånds vndcrhatTuendc Copijst til alt fonelte

huis dennem kunde tilkomme. Saaocbsaa (nu Haiids Kongl. Mayt.

kunde halTue Allernaadigst Inclination til at lade et eller andet habil

subjectum Iblant Informere Sig aff Archivo, Saa ocli liiiis comniu-

nication een Historicus Regius kunde haffue med Archivario, sampt

andet Meere, deroffuer fait vel effter liaandm Inrnøden ordre ocli

Anstalt.

(KoiK'ept.)
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48.

8. April 1676.

Fredrik Wolfs bestalling som gehejmearkivar.

G. 5.

giøre alle vitterligt, at vii allernaadigst hafuer beschichet ocli for-

ordnet, saa och hermed antage och bestille osz elschel. Fridericli

Wolff, secreterer i voris tysclie cantzelie, hereffter at vere voris ge-

lieime archivarius och assessor i bemelte cantzehe. Thi schall hånd

vere os som sin absolut och ^souveraine arfuekonge och herre

liudig, huld och troe.

Særdelis schal hånd samme bestillinger troligen och flitigen forestaa

och betiene och fornemmelig derudi af alle brefue, originaler och

andre documenter, som udi hvellingen her paa slottet och ellers udi

voris tydsche cantzelie befindes, holde rigtige register och specifica-

tion, saavelsom och med de forhaandene flitigen continuere, saa och

af alle alliancer, tractater, recessor och andre magtpaaliggende origi-

nal documenter forferdige rigtig boog och copier och dennem udi

voris cantzelie indlefuere till behørige forvaring och effterrettning ; dog

ellers deraf, megit mindre af voris .archivo, uden voris expresse

ordre intet til nogen lade vere følgachtig, och naar det scheer, daa

af den, som det annammer, tage rigtig skin och bevisz paa de af-

[fjordrende brefue och samme bevisz rigtigen registrere, saa och dereffter

ufbrsømmeligen paafordre, at de igien tilbørligen vorder lefueret och

henlagt, och derforuden sig yderste beflitte, at hvis till voris archivo

behørende kunde vere distraheret och nogeji steds igien opspørgis,

at det igien vorder til rette forskafet. Belangende den hannem an-

betroede assessor bestilling, derudi schall hånd — — — — — —

och ellers udi de øfrige hans actioner och forrettninger sig saaledis

schiche och forholde, som det en ærekier, troe och oprigtig secre-

terer, saa och geheime archivarius, assessor och troe tiener eigner,

bør och vel anstaar och hånd agter at svare och vere bekiendt, for

hvilchen hans tienister vii allernaadigst hafuer bevilget hannem til

aarlig lønn och besolding aatte hundrede rixdh*. , som liannem af

voris cammer rigtigen och til rette tide schal erleggis och belalis,

och begynde at angaa fra d. 3 aprilis sidst forleden och saaledis
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continuere. indtil vi anderledis derom tilsigendis vorder. Hvor-

effter etc.

Hafniæ d. 8 aprilis anno 1676.

(Rentekammerets bestallinirsprotokol.j

49.
29. Avijust 1084.'C

Thomas Bartholins bestallin? som arkivsekretær.

C. 5.

g. a. V. . at vi allernaadigst haver beskichet oc forordnet . saa oc

hemied beskicher oc forordner os elschel. Tliomas Bartholin, voris

antiqvarius . tillige med at være secreterer ved voris archivo. Thi

skal hånd — — — — — — — — — — — — — — — —

I særdeelished haver liand flittig udi archivet at møde, saa tit hånd

af voris archivariis derom vorder tilsagt, og hvis hannem tid efter

anden, archivet vedkommende, af dennem anbefalis, trohgen oc vind-

skibeligen at forrette — — — — — — — — — — — — —
For hvilcken hans tieniste hånd til aarlig Ion oc besolding 500

rdlr. skal nyde. som skal begynde oc angaa fra dend første julii

nest afvigt, oc hannem saaledis af voris zahlcamer ([vartaliter rigtig

erleggis oc betalis. Forbydendis etc. Fri^derichsborg d. 29 augusti

1684.

(Sæll. registre. 1(184. fol. 711.)

50.
7. Decembei i()M>.

Kongebrev om Johan Moths luliiij'vnelse til arkivar i det tyske kancelli

samt arkiverne i fyrstendømmerne og grevskalierne.

Christian dend femte o. s. v. Vor gmist tilforn. Viide maa du.

at vi liaver allernaadigst antaget os elskelig Johannes Moth. secre-

terer i voris tydske cancelli her i Danmaik , til al vmm«' tillige med

voris archivarius ved archivet i samme voris tydskc cancelli. saa og

ved archiverne i voi-is førstendømmc Slesvig og Ihjlsten samt gref-

skabei- Oldenborg og D<*lmenhorst og herskab Pinnenbei-g. og for

denne hans tieniste, umage og arbeid allernaadigst tillagt hanneni
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til hans aarlig løn og besolding toe hundrede rixdaler og paa en

skriver it hundret rixdaler, som hannem rigtigen skal betalis og

begynde fra dette brefs dato og saaledis continuere, indtil vi ander-

ledis derom tilsigendis vorder, foruden at hannem end og hvis be-

kostning hånd, formedelst hans anbetroede inspection over bemelte

archiver, enten paa reiser eller i andre maader motte anvende imod

tilbørhg beviishghed skal gotgiøris og betahs. Thi er voris aller-

naadigste villie og befaling, at du hannem for forskrevne aarlig løn

baade paa sig self og hans skriver i camerreglementet lader indføre

og ellers den anordning giør, at icke aliene samme penge, men end

og hvis hånd til voris tieniste i forskrefne maader tid effter anden

udlegger og bekoster hannem rigtigen betalt vorder. Dermed skeer

vor villie. Befalendis dig gud. Skrevet paa vort slot Kiøbenhafn

dend 7 decembris anno 1689.

Under vor kongelig haand og zignet.

Christian. • ^

Luxdorph.

Udskrift:

Osz elskelig høyædle og velbyrdig her Peter Brandt til Peder

strup, ridder, voris oberrentemester og camerraad.

(Original.)

51.
1700.

Fredrik Rostgårds bestalling som gehejmearkivar.

Instruction, hvorefter

Vi Friderich dend fjerde, af guds naade konge til Danmark og Norge

de Venders og Gothers, hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dit-

mersken, greve udi Oldenburg og Delmenhorst, allernaadigst ville og

befale, at vores geheimearchivarius Friderich Rostgaard paa det aller-

underdanigste sig skal forholde.

1.

Skal hånd af yderste formue og paa alle optenkelige maader

stræbe at conservere voris geheime archiiv og de derudi befindende

breve og documenter, det mindste med det største, og ald skade

derfra saa vidt menniskeligt og mueligt at afverge.
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:2.

Skal hånd giøre ald nødvendig anstalt, at ingen forsømmelse

agis udi archivets lukkelse, og skal hånd i særdelished have omsorg

for, at archivets documenter ikke komme i confusion, men at hvert

papiir vorder bragt til sit sted og ordenen saaledis forbedris, at

alting foraden umag kand fmdis.

3.

Skal hånd med ald tliid igiennemgaa archivets registrer og

repertoria, og i fald der skulde fmdis noget at være forseet i de af

documenterne giorde extracter, da haver hånd sligt at rette og til

det heste at forandre ^).

4.

Skal liand jevnlig, baade vinter og sommer, saa ofte som hånd

det for raadeligt eragter, ved slodsfogdens betienter lade giøre ild i

archivet for at fordrive ald fugtighed, som enten af steddet, hvor

archivet er i forvacing, eller af luften og veirliget kunde foraarsagis.

Dog maa hånd ingen ild lade anlegge, med mindre band enten selv

er nærværendis eller ogsaa at archiiv-secretereren paa hans vegne

møder i archivet.

Skal hånd være omhygelig for endogsaa paa andre maader at

forvare-) archivets documenter fra ald vædske og fugtighed, (^som

kand skee, naar skabene ofte oplukkis, skuiferne udtrekkis og hvert

document for sig i solen og luften forfriskis, og det altsammen

forrettis, ligesom aarsens tiid det tilstander og fornødenheden det

udkræver.

») Ældre koncept har i stedet for ordene: .at v:iMe .... fonuKhe".

oprindelig havt følgende: „udi de over documenterne gionle extracter

l>e(he oc tydehtrere at kunde expriiueris. niaa hånd det udi rejrislerne

forandre, men det generalrepertorium skal altiiil uforandret blive".

Ordene: „bedre .... blive* er dog overstre^'edc. (jjr i deres sted ind-

sat: „at vane forseet, da liaVer" o. s. v. I i;iii«len st;iar derhos: ,pour-

quoy conserver des fautes?**

') 1. koncept: conservere.

^) i, konrept: saasom otVte at oplurko <kalteiie o. s. v.
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6.

(^Og dersom der skulde findes nogle breve og skrifter, som af

ælde og ved anden tilfælde saaledis kunde være svekkede, at de

stode i fare inden kort tiid ei at kunde læsis, da haver hand^) at

anvende ald muelig fliid for at fremdrage dend rette læszning og

saa deraf en rigtig copie at lade forferdige, som hånd med sin

egen haand skal vidimere^).

7.

Men paa det voris geheime archiiv disbedre kand (^opkomme

og tiltage, saa haver voris geheime archivarius dagligen ^) at erkyndige

sig i begge voris kongeriger og førstendømmer om alle de huse og

stæder, hvor^) noget brev eller document motte findis, som enten

allerede har været i det kongelige') archiiv eller med rette did hen-

hører, og (^ efter good information og kundskab at indgive sin alier-

'

underdanigste memorial for at erholde voris allernaadigste ordre til

dennem , som det angaar , efter sagens beskaffenhed enten (^ om at

udlevere sligt document eller alieneste at laane det til afskrivning

imod voris geheime archivarii qvitering eller i det ringeste deraf at

indsende en vidimeret copie.

8.

(^^ Haver voris geheime archivarius vel at tage sig vare, at hånd

ikke giver nogen dend allerringeste kundskab enten om det, der

^) 1. koncept: Hvis breve oc skriffter som kunde befindis af ælde eller

anden hændelse saaledes at vere sveckede.

^) 1. koncept tilf. : strax, saasnart hånd sligt foinemmer, at giennemgaa

oc ald muelig flid anvende, at.

3) 1. koncept tilf.: oc hos samme document i skuffen henlegge.

*) 1. koncept: tiltage oc forøgis.

•"*) 1. koncept: jefnligen.

^) 1. k(mcept forbig.: alle .... hvor.

'') 1. koncept: i voris.

«) 1. koncept: naar band derom god oc sicker kundskab har bekommet,

skal hånd sin o. s. v.

^) 1. koncept: (at de . . .) indlevere slige documenter igien udi voris

archiv eller oc, om de dem self tilhører oc dem ei kand undvære

eller oc dem ei vil afstaa, da at udlaane dem paa een kort tid imod

voris geheime archivarii qvitering til udskrivning eller oc i det rin-

geste deiaf een vidimeret copie under deris hænder til voris archiv

indsende.

'°) 1. koncept: Skal det voris geheime archivario hei-med strengeligen oc

alvorligen vere forbøden at give nogen.
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kand være i voris geheime archiiv, eller om det, der kand fattis^).

Ei heller maa hånd vise nogen, i hvo det være kunde, noget magt

paaliggende brev eller skrift, langt mindre deraf meddele nogen

copie, (-og skal hånd altiid holde det hemmeligt, (^som hannem

vorder anbefalet med tavshed at forrette.

9 4).

Og naar det motte behøvis, at noget af voris geheime archives

documenter bleev udleveret, saa maa dog sligt ikke skee, med mindre

derfor fremvisis voris egen kongelige haand , eller ogsaa at voris

store cantzeler det mundthg tilsigendis vorder; om hvilket altsammen

fuldkommen beretning ved das: osr datum i archivets memorialbog

skal indføris.

10.

I det øvrige, om hannem noget forekommer, som til voris ge-

heime archiivs conservation og forbedring kand være tienligt og i

denne instruction ikke er anført, da haver hånd derom med voris

store cantzeler flittig at conferere og hans mening derover at for-

nemme.
(Koncept.)

') I 1. koncept er i randen tilskrevet: som kunde geraade til voris

præjuditz.

-) 1. koncept: ett'tersoni hånd altiid skal.

') 1, koncept: hos sig self oc alt, hvis ham i denne charge anbefalet

vorder nied alleiunderdanigst tavshed forrette.

*) Lyder i 1, koncept: Naar som heldst noget document af voi-is ge-

heime archiv skal udleveris, da .skal enten voris egen allernaadigst

befaling derfor frendetrgis eller oc sligt af voris store cantzeler mundt-

lig (i randen rettet til: ])aa voris vegne) beordris. oc skal sligt docu-

ment, førend det udleveiis. iiidtegnis udi archivets memorialhog.

hvad dag oc datum det udtagis oc til hvem det leveris, paa det altii«!

kand haves efTterretning, hvor det tindes, oc skal det iligemaade ved

dag oc datum tegnis. naar det indleveris, oc naar det derefTler udi

memorialbojren er udslettet, skal det ifrien |>aa sit hehoiige sted udi

skurten henle^r'^ds.



i268 Tillæg.

52.
Jan. 1702.

Af oversekretær Krist, Sehestedts forestilling til kongen om tyske kancellis

organisation.

Allerdurchlåuchtigster, Grosmåchtigster, Allergniidigster Erb-

Konig undt Herr.

Demnach durch des Allerhochsten Gnadenreichen Beystand bey

Endigimg des verwichenen Jahres ich die erste ^U Jahre der Mir

allergnådigst anvertrawten fonction in biesiger Gantzley beschloszen

undt solche Zeit mit lauter conferencen iiber die newlich nechst

Gottl. hCilffe mit verscbiedenen Puissancen gescbloszene tractaten

mebrentheils zugebracbt, so will wohl notig seyn, das, da die Aus-

wertige Sachen, dem Hocbsten sey danck, einiger maszen adjustiret

undt zum stande gebracbt worden, aucb an denen Inlåndiscben undt

zwar einer beszern einricbtung biesiger Gantzley bey Zeiten gedacbt

.werde, wann icb aucb, Allergnåd*" Konig undt Herr, die Notbwendig-

keit dieser Sacbe mebrmalilen nacbgedacht undt von Zeit zu Zeit

ein undt ånders w^abrgenommen , wodurcb Ew. Konigl. M* dienste

nicbt alleine nicbt wie sie solten getban oder ausgericbtet werden

konnen, sondern zum offtern mercklicb gebindert werden, so babe

Meiner alleruntertbånigsten scbuldigkeit zu seyn eracbtet Ew. Konigl.

M*: folgende posten in Allertiefester devotion biemit vorzutragen

undt. deren Allergnadigsten weiteren Verordnung alleruntertbånigst

anbeimb zu stellen.

1.

2. Hatt mir der Herr von Jessen bey seinem austritt aus der

Gantzley nicbt die allergeringste Nacbricbt oder Ricbtigkeit von denen

darin befindlicben briefscbafften undt documenten nacbgelaszen, son-

dern, wie Ilir bocbgrafl. Excellentz dem Hrn. Groscantzler undt Ibr

Excell. dem Hrn. G eb. Ratb von Lente, in deren presence der gantze

actus gescbeben, nocb erinnerlicb seyn wirdt, mir bios die Scbliiszels

zugestellet, undt da ich nacbfrage getban, ob bier in der Gantzley

kein repertorium verbanden, bin icb von demselben an Hrn. Justitz

Ratb Motb, welcbem er den Nabmen eines lebendigen hiventarii

beylegte, verwiesen worden. Allein, Allergnadigster.Konig undt Herr,

es hatt der newlich sicb zugetragene gescbwinder imdt unvermuhteter

Todesfall des Sebl. Frantz von Hagen gnugsabm gewiesen, wie wenig

auf dem Menscblichen leben undt gedåcbtnus zu bawen; wiirde

also unmasgeblicb wobl von nobten seyn, das dergleicben casibus

i
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bey Zeiten entgegen gegangen wiirde, welches schvverlicli anderst

geschehen kan, als wann Ew. Konigl. Maytt. nocli bey lebzeiten des

eiwehnten Hrn. Moths, welcher bereits zimblicli bey Jahren, undt

nacli deszen tudtlichen hintritt (weil Niemand von denen hiesigen

Sachen rechte oder gnugsahme WiszenscliafTt hatt) eine grosze undt

Ew. Konigl. Maytt. interesse sehr nachtheilige confusion zu besorgen

stellet. Allergnådigst gefallen mochte eine Gommission zu verordnen,

welche die sich in hiesiger Gantzley befindende acta undt documenta.

ob Gott will kiinfTtigen Sommer, da die Tage lang undt zu solcher

arbeit beqwehm , nachsehen , registriren , die materien gebiihrendt

separiren undt iiber alles undt jedes ein richtiges inventarium for-

miren, auch solches sclirifftl. attestiren konne, damit Ew. Konigl.

Maytt. einmahl aus der Ungewisheit kommen undt zuverlåszig wiszen

konnen, was alliier verhanden sey oder nicht. Es wirdt, Allergnådig-

ster Konig undt Herr, obberiihrte Gommission umb so viel mehr

undt ehender hochstnotig seyn, Als aus zwar verborgenen. doch

nicht schwer zu errahtenden Uhrsachen in etzliche undt zwanzig

Jahren bey zweymahliger erfolgter Verenderung undt antretung der

Herrn v. Ehrenschild undt Jessen dergleichen doch respectu der

Menschliclien hinfålligkeit so hochnohtwendige Richtigkeit nicht in

acht genommen worden undt folglich . wie die iiberlieferung eines

so importanten cabinets von dem einen zu dem andern geschehen

sey, ganfz keine Nachricht gefunden wirdt als bios diejenige, welche

offtgedachter Hr. Justitz. Moth etwa memoriter beywohnet. Zudeme

ist auch gantz gewisz, das an der Zeit viel gewonnen wiirde, Maszen

bey lebzeiten besagten Hrn. Moths wegen der in hiesiger Gantzley

durch pratiqiie vieler Jahren erworbenen localen memorie in wenig

tagen so viel ausgerichtet werden kan, wozu sonsten gantze Monahten

von denen darin unkihidigen miiszen employiret werden.

3. __ __
4. _ __
Ubrigens Allergnd. K. undt Herr, mochte undt wirdt vielleichl

alles obige mir wohl von einigen als eine unzeitige sorge oder eine

eingebildete presumtion , als wann ich die sachen beszer als meine

predecesseurs zu begreiflen pretendirle, gedeutet werden. Ich haltr

aber bereits bey Ew. K. MMiochscl. Hin. Vatters glorwiird. regierung

undt insonderheit von der Zeit an, da es Ew. K. M. allergnd. ge-

fallen liatt mir diese Gantzley anzuvertraweii . dergh'ichen rai.sonne-

iiients angehoret undt vorhergeseheji , al)er von der erhebliclikeit

nicht gefunden , das ich deswegen verschweigen solte, was nieiner
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einfåltigen penetration undt Meinung nacli zu Ew. K. Maytt. dienste

gereichen oder erfodert werden konte. Zu deme wirdt auch solche

interpretation von selbsten liinfallen, zumahlen mir bey oberwehnte

einrichtung , imfall Ew. K. M* selbige auf solchen fusz zu agreiren

allergnd. geruheten, an der arbeit nichts abgehen, sondern vielmehr

zuwachsen wiirde. Uberlasze derowegen alles Ew. K, M* hochst-

erleuchten judicio undt fernern allergnd*^" verordnung, mit aller

ersinlicher allerunterthånigster devotion undt reconnoissance bis ins

grab verharrend.

Allergnd. Erb-K. undt Herr

Ew. K. M*.

(Koncept med udvendig påskrift: au janvier 1702.)

53.
17. Jan. 1725.

Kong Fredrik IV's brev til storkansleren U. A. Holstein om Rostgårds

afskedigelse.

Monsieur

Nach demmahlen die Sachen mit Rostegaad so weit gekommen,

das er Uberzugt werden kan, Geschencke und Gaben angenommen

zu haben, Ja solches Selbsten durch sein an uns Eingerichtetes

Memoriahl klargenuch gestehet und nicht leiichnen kan, So Sehen

wir nicht, das ein solcher seinen Eidt und Honneur vergeszener

mensch, welcher sich wieder unszer auszgegangenen Edicht ohder

verordnung in Anno 1 700 so Groblich versehn, lenger dulden ohder

Tulleriren konnen, Und ob er schwar nach vohrhero Alleegirter

verornung seiner Ehre, hab und Gutter verlustig sein wiirde. So

dennoch woUen wir aus besondern Genaden und in Gonsideratsiohn

vohr seiner Frau und Kinder ihm in so weit seiner Ehre und Mit-

telien ihme vohr selber sonsten wohl verdinten Straffe der Gon-

fiscassiohn und Ehre befreien , so er sonsten verlustig sein wiirde,

Aber in dinsten zu behalten und hinfiiro zu hoffe zu Erscheinen

kcinnen wir garnicht verstadten. Wollen dem nach, das er Als

Groszkantzer, dem dieses zukcimpt, so gleich den Rustegaard zu sich

kommen lasze und ihme nicht nur Obiges alles in unszern Nahmen

anteuhte, besondern auch das man ihme von seiner Scharchen

hirmit abgesetzetz, und das er innerhalb 24 Stunden auf seine Gutter

sich begeben solle, und sich weder zu hoffe sehen, noch jemahls

in Gopenhagen sich finden laszen solle, bey velust unszerer hochsten
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ungenade und Andimg, Auch das ei' das Argiff in folier Richtig-

keit an beykommende, so wohl das Geheime Argitf an Arnes Mang-

nussen mit allen darzu gehorigen PappirschafYten und Schliiszels

von sich livire, als auch in der denschen Kantzelley alle Argitfen

und brifschafften mit denen schliiszels vors Ehrste an denen beden

Gantzeley verwalters , bis wir einen in seiner Stelle werden Ernant

haben, der solches hinwider von denen Gantzelleyverwalters hinwider

wirt Empfangen konnen. Ich vermeine auch, das er unter Ablegung

seines Eides beschweren miisze, das nicht nur keine von denen

briefschafften aus denen Argiffen ohder Gantzelleien auszgenommen,

und so er Einige bey sich oder anderstwohr verwahret, selben sofort

wieder die Originaldocumenten ein hffern und keine Gopeien von

keinerley ahrt brifschafften bey sich ohder sonsten wech Practisiren

wolle, besondern selbe mit bekreftigung eines Eides Redlich alzu

fort inner hab 24 Stunden an jeden ohrt wieder gegen Revers ausz-

lifern wolle. Dieszes ist soden Selbes, so wir nicht zweiffeltragen, er

mit aller Excactitude ins werk setzen wirt , und wir vebleiben ihm

Stehts wohl Affecionnirt. Den 1 7 Janu.

Friderichk.

(Egenhændig original.)

54.
1. Avgust 1733.

Eskel Lohmans fortale til repertoriet over det gottorpske fællesarkiv.

Als es Ihro Konigl. May* allergnådigst gefallen durch aller-

hochst dero Ordre vom $20° Junii 173:2 mich hieher zu senden um

die alten Uhrkunden und Documenta des so genanten Gemeinschafft-

lichen Archivs, welche hie ini Schlosse verwahret werden, nach-

zusehen , solche aus der Gonfusion , worin sie gerahten , wiederum

in eine gutte und richtige Ordnung zu bringen und dariiber ein

neues Repertorium allerunterthanigst zu vorfertigen, so håbe, solchem

allergniidigsten Befehl zu allergehorsamster Folge, sobald hie vor

Gottorff angelanget, mich ins So genante GemeinschatTtliche Gewolb,

um die Hånd zum Werck zu legen, geslrax verfiiget, da.selbst aber

alles in einem tast ni(dit zu hcschreibenden Verfjill angetroffen: die

alten, raren Documenta theils vom Ungezieffer angefressen . theils

durch Wust und Fiiulnisz lilu'l zugerichtet, und nocli liber das alles

wie Bohnen und Erbscn gcmi-nget und unter eiuander geworffon, in

einem gar verwiisteten Zustande vorgelund«')!.
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In solcher Verwirrimg liabe kein ander Mittel zu ergreiffen ge-

wList als nur getrost ein jedes Document, so wie es zuerst in die

Hånde gefallen , aufzuzeichnen und unter selne gehorige Rubric zu

bringen , bis hernach alles weiter examiniret und mit dem letzten.

in A° 1671 gemachten Repertorio confrontiret werden konnen. Und

diese Weise ist dergestallt gelungen, dasz gegenwårtiges Repertorium,

worin jetzt-gedachtem alten, a capite ad capnt, a numero ad nume-

rum, Fus vor Fusz nachgefolget worden, durch Gottlichen Beystand

endlich erwachsen und zum Stande gekommen.

Alle Gapita des vorigen Repertorii sind nun wieder beysammen

gebracht und nach ihrer Ordnung diesem neuen einverleibet worden,

ausgenommen das Gaput V, wovon nec vola nec vestigium anzutreffen

gewesen, und auch hiernechst Gaput XIII, welches von dem seehl.

Justitz-Rath Amthor von hie weggefiihret worden und jetzo , wie

dessen von dem Konigl. Justitz-Rath und Geheimen Archivario, Herrn

Grammio, berichtet werde, im Geh. Archiv zu Gopenhagen zu fmden

ist. Die iibrige Zahl der Gapittul ist sonst wiederum in ihrer alten

Folge, nur mit diesem kleinen Unterscheid, dasz das Gap. XL aus

seiner vorigen Ordnung aus und ins Gap. XXI zu den Ditmarsischen

Acten als in seine rechte Stelle, zuriick getreten und dahero in die-

sem neuen Repertorio nur XLI Gapittul zu fmden, anstalt dasz in

dem alten XLII gezehlet worden.

Was aber seither A°1671, da, wie obgedacht, das letzte Reper-

torium verfertiget worden, an Documenten und Uhrkunden diesem

Archiv abgangen , theils wann mit allergnådigster Bewilligung an

einen oder anderen etwas ausgehehen und nicht wieder restituiret,

theils aber auch sonst durch Zeit, Fahrlåssigkeit und Ungezieffer

mannich schonnes Document destruiret und bey jetziger Revision ver-

misset worden, davon fmdet sich beym Schlusz dieses Repertorii

weitere auszfuhrliche Nachricht.

Die alten, auf Pergament geschriebene Uhrkunden sind diesz-

mahl die schlimmsten zu tractiren gewesen, sintemahl solche mit

Unrath, Schimmel und Sqvalore dergestallt angesessen zum Vorschein

gekommen, dasz man sie zuforderst nach Gelegenheit der Zeit

theils an der Sonnen, theils an einem gelinden Feur trocknen und

mit einer sanften Biirsten saubern und reinigen mussen, ehe man

einige Schrifft darin lesen oder verstehen konnen.

Solche Desolation und Verderbnis scheinet wol vornehmlich

daher entstanden zu seyn , dasz ein an sich feuchtes Gewolb in so

vielen Jahren keiner Reparation genossen, vielweniger durch Offnung
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eines Fensters zur Sommer Zeit einige frische Luft dahin eingekom-

men, als auch, dasz die Pergameiite selbst nicht allzu wohl mogen

zubereitet und ausgetrocknet gewesen seyn, wie man darauf schiei-

ben und aus ihnen ein Document verfertigen wollen. zugeschweigen

der hochst verderblichen Weise, welche die lieben alten geliabt, da

sie ein Document aus einem gantzen Fell in vielfåltige Plicaturas

und Falten zusammen gebogen. bis es nicht groser als einer Hånd

breit geworden, es in solcher Verwicklung noch dazu mit einem

feinen und scharflen Bindfaden bebunden und in solcher Positur

verwahrlich liingeleget haben, wodurch denn geschehen , dasz die

Fettigkeit des F^ergaments sich in die vielen Falten liineingezogen

und der Schriftt hie und ' da unersetzlichen Schaden zugefuget . der

scharfe Bindfaden aber die Documenta weitlich durchschnitten und

jåmmerlich beschådiget.

Dieser gedoppellen Unfiiglichkeit nun fiirs kiinfftige vorzukommen.

fmden sich jetzo alle Documenta dieses Archivs, so wohl die auf

Pergament, als die auf Papier geschriebene, in folio patenti jedes in

einem reinen Bogen ausgelegt und mit rothem Leinen-Band eines

halben Fingers breit bebunden. Wobey denn auch in diesem Reper-

torio hev einer jedweden Nummer was in Membrana. was in Gharta.

was in originali , was in Gopia vorhanden, item, ob ein Document

gut oder schlecht beschailen , und ob es seine Sigilla und Bullas

håbe oder nicht håbe, gehorig angemercket. Wo aber ein Document

schwach oder bresthafft befunden worden, hat man solches im

Riicken mit Anklebung eines Papiers gestarcket.

Und diese Ausdiilmung und Ausbreitung der DocumcMiten aus

ihrer alten verderblichen Situation hat also nothwendig eine gantz

andere Lage erfordert, dasz dahero auch die Schrancken, worin sie

bishero gelegen, veråndert und ånders aptiret werden miissen; mann

hat aber doch dasselbe Holtz und kein neues gebraucht, einmahl,

weil es ein guttes und schieres Eiclienholtz. und ,danu auch. weil

es durch eine Zeit von fast 150 Jahren dergestallt ausgetro(;knet.

dasz es billig allem andern ad hunc usum bios aus dieser letztcn

Ursache ausnehmlich zu præferiren gewesen. Doch haben zwene

neue Schrancken von Fiirren Holtz (in Frmanglung des Eichen-

holtzes) miissen gemacht werden.

Daniit abci- iii die-ses olme das kerckermiissig ftnsteres Gewolb

ein neues Licht eintrrlen uiogte, håbe die Schrancken mit einer

Porlen-Farlx* libeizirhcn , und auf allni 'riiuren unsers alleidurch-

lauchtigsten, groszmacliligstL'ii Konigs imd Herrn Ghiffre mit der

18
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Konigl. Grone in rother Farbe mahlen lassen zum beståndigen An-
dencken und einem ewigen Gezeugnisz, dasz die Nachwelt seiner

Konigl. Majestæt allerhochstpreiszlichen und allermildesten Vorsorge
und Glitte es eintzig und allein zu dancken håbe, dasz dieses alte

Archiv der Gemeinschaftlichen Aller- und Hochsten- Konigl." und
Hochfurstl.''' Jurium und Gerechtsamen von seinem gåntzlichen Ver-
derb und Untergang errettet worden, dergestallt, dasz solches nun-
mehro nechst Gottlicher Hiilfe (fals keine ausserliche Gewalt dazu
kommet, und es dann und wann einiger Pflege geniessen mag) noch
viele J 00 Jahre wird bestehen und im brauchbaren Stande verbleiben
konnen.

Weiteres sind alle die alten Schlosser an den Schranken repa-
i-iret und mit einem eintzigen neuen SchlCissel, der sie alle auf-

schlieszet, versehen worden. Die Mauer des Gewolbes ist allenthalben,

wo es nothig gewesen, ausgespickt und uberall ausgeweisset ; wie
auch ein neues Fenster verfertiget und schlieszlich die beyden eyser-

nen Thure dermasen dichte gemacht worden, dasz Ratten und
Måuse so leichte keinen Eingang mehr fmden werden.

Endlich ist auch von diesem Repertorio eine gleichlautende

Gopey verfertiget und im Archiv beygeleget worden. Und solcher

Gestallt verhoffe nach der Allergnådigst mir beygelegten Ordre, meiner
allerunterthånigsten Pflicht nach bestem Wissen und Vermogen aller-

gehorsamst nachgelebt zu haben. Indessen, lasse Gott der Aller-

hcichste es unserm Konige wohl ergehen, so gehet es dem gantzen
Lande und allem, was darin ist, wohl.

Geschrieben im Archiv auf Gottorf. d. 1. Aug. 1733

Lohmann.

55.

174i2.
inventarier over kollegiernes arkivei-.

A.

Specification

paa det inventarium, som fmdes — — — _ — _____
udi det imellem begge cancellie-forvalternes contoirer værende brev-

cammer ^)

:

') Det egenlige kancelliarkiv, bestående i de to sammenhængende hvælv-
inger i kancellibygningen og gehejmearkivets bygning, fmdes ikke
inventeret, rimeligvis fordi det henregnedes til denne sidste.
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fire store sktibe til cancellies registrantbøger, toe småle dito til høieste

rettes protocoller, nok et stort dito til cancellie-forvalternes skriv-

materialier, alle grøn malede;

een reol, lige saa høyt og saa lang som cammeret-;

et stor bord, med grøn klæde betrokken; een stor gammel kiste;

tvende stoele, med læder betrokken.

Gancelliet d. ^8 Octob. 1742.

A. Graah.

B.

Inventarinm

:

over hvad der befindes udi hoff-rettens archiv:

1. et skriver bord med grøn klæde betrocken;

2. et rødt skab, hvor papiierene giemmes, værgemaalene vedkom-

mende
;

3. en stor rød anstrøgen papiier reol, hvorudi alle breve og proto-

coller, justitien vedkommende, henlegges

;

4. en dito af liige størelse;

5. en ligeleedes rød anstrøgen reol, hvorudi skifte-protocollerne og

alle documenter, skifterne vedkommende, henlegges;

0. en liden grøn anstrøgen stie;

7. 2*^^ ryslæders stoele;

8. en grøn anstrøgen støve kost;

9. et træ bleckhorn.

Hvilcket er alt, hvad der i archivet befindes, som (il inven-

tarium kand henføres. Khafn. d. 27. octbr. 1742.

Brener(?) Jørgen Birek.

G.

Designation

paa de meubler, som forefindes udi et hver comtoir ved det tydske

cancelie — — — — — — — — — _ — — — — — — _
Bref-cammeret:

et bord med gammel grønt klede med een skufle under;

7 ryszleders stoele;

een reisze-coffert og een dito presse;

een gammel lang bref-stige;

een kackel-ofven med 2*^^ trommeler og rør, som gaai- udi gienncm

gangen til hr. geheime-raad S(;liulins skiorsleen.

18*
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Udi ar c hivet:

5 stoore borde, blaa mallet;

et dito med skufe, laas og nøgle;

6 ryssleders-stoele

;

4 kister, blaa mallet;

3 skammeler og een stige;

een kiste at legge brende udi

;

en kackel-ofven med 2de trommeler og rør; en ild-skoffe og tang.

At dette saaledes forefindes, testerer hermed under min haand.

Kiøbenhafn. den 30*^ Octobris 1742.

P. J. Aastrup.

D.

Specification

paa de hans kongl. majestet tilhørende meubler, som paa nærværende

tiid i alle contoirne udi krigscancelliet og i dedtz tilhørende archiv

befindes

:

i archivet:

1. si. og høylovlig ihukommelsze kong Friederich dend fierdes pour-

trait udi lægemsstørel[s]e med forgylte ramme og krone.

2. eet stort speigl

;

3. et stort rondt bord paa en fierkantet foed med beslag;

4. et bogschab med glasdøre med laasz og nøgel til;

5. en lang kiste, grøn anstrøgen, med laasz og nøgel til;

6. 5 smaae borde, grøne anstrøgen;

7. 7 gamle stole, med kalfeschind betrocken

8. 5 smaae trapper, grøne anstrøgen;

9. 11 dragkister, med laasz og nøgler, og en

10. lang stie, grøn anstrøgen, og en

1 1

.

grøn stang med en iern gaffel paa enden

;

12. en stor iern kackeloven, med rør og 2^® tromler.

Denne specification saaledes rigtig at være og befindes, tilstaar

ieg i dybeste underdanighed, som paa nærværende tid er krigs

cancelliets forbødder.

Kiøbenhafn d. 5. noveml)er 1742.

. lohan Møller.
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E.

Inventarium

,

som udi underdanigst følge at* deris excelences og samtlige liøye

herrers til mig ergangne ordre at* 15. october sidstleeden er forfattet

over hvis, som herved rente-cammeret foretindes, nemlig:

Udi cammer-archivet under collegio:

een stoer jern vind-oven med :2'''^ jernblick tromler, rør og dør

;

eet bord med grøndt klædes betræck, derunder en skuffe;

een gammel ryslæders stoel;

een trappe paa 3 trin;

aatte stier.

1 archivet, som vender ud til slotspladsen:

een stoer jern vind-oven med ^^^ jernblick tromler, rør og døi-re.

een gammel ryslæders stoel;

een stie.

1 archivet inden for landmaalings-archivet:

eet Ixtid med grønt klædes betræck;

eet gi. skab med !2^® dørre;

tvende stier.

Udi landmaalings arcliivet. hr. landmaalings conducteur

Schoustruph

:

een stoer- jern vind-oven med S**® jernblick tromler, rør og dør;

eet langt, stoert bord, med gi. beskadiget grønt klæde betrocken;

eet mindre, beskadiget bord med ligeleedis gamel beskadiget grøn

klæde;

eet gi. fiirkuntet furre dito;

eet lidet gamelt skriver contoir med skulfer inden ndiog for neden;

trende gi. ryslæders stoele;

een trappe stie og

een stie.

Saaleedes forfattet efter en hvers angivende udi kgl. mait.s

rente-cammer, den 31*® dec. 171^;

af (1. H. Smidt.

(Bilag til by^^ningsskriver r)i«j<ms regnskab t<ii 171-)^)



278 Tillæg.

«

56.
24. Februar 1747.

Kongebrev til danske selskab om adgang til rigets arkiver m. m.

Fr. 5*^^

Vi have ladet os allerunderdanigst referere en eders under 30*^

januarii nest afvigt indleverede allerunderdanigste forestilling og deraf

fornummen, hvad i til det iblant eder indrettede selskabs opkomst

og nytte have været begierende, og er indbefattet i adskilhge poster,

nemlig: 1: at vi til ydermere opmuntring og befordring for eders

selskab ville under vores egen kongelige beskyttelse allernaadigst

tillade, at det fremdeles maatte bære navn af det kongelig danske

selskab til den nordiske histories og sprogs forbedring; — — — —

4 : at selskabet maatte bevilges at faa til laans, naar forlanges, af

archiverne, saa vel udi vores kongehg residentzstad Kiøbenhavn,

som ellers overalt udi vores riger og lande, alle gamle documenter

og brevskaber in originah, som maatte tillades at blive trykte, eller

som i nogen maade kunde tiene til sprogets og historiens oplysning;

5: at. hvis gamle papire og pergaments breve der her og der kunde

findes i Kiøbstederne , ved kirker og fordums klostere, og nu ikke

ere til nogen nytte paa de steder, hvor de findes, maatte indsendes

til eders selskabs archiv for derfra enten at kunne udgives til almin-

dehg nytte eller gemmes fra befrygtehg undergang; 6: at rettens

betiente i vore riger Danmark og Norge maatte vorde forpligtede at

meddele eder fornøden udskrift af deres bøger og papirer, naar i

erstatte dem skadesløs betaling for derpaa anvendende bekostninger,

dog uden at være forbunden til at betale som for andre udskrifter

efter loven.

Thi gives eder til svar paa hver af disze allerunderdanigst fore-

stilte poster hermed allernaadigst tilkiende: 1: at, som vi i naade

ville antage os dette af eder begyndte selskab under vores kongelig

beskiermelse og protection, saa ville vi og hermed allernaadigst have

bevilget og tilladt, at dette selskab maa fremdeles bære navn af det

kongelige danske selskab til den nordiske histories og sprogs for-

bedring; — — — — — — — — — — — — — — — —

4: angaaende eders begiering om at faa til laans af archiverne alle

originale brevskaber og documenter, der kunde tiene eder til op-

lysning udi eders forehavende med historiens og sprogets forbedring,

da ville vi saa vel ved vores danske, tydske og krigscancellier som
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rentecammer lade det foranstalte, at vedkommende, naar derom fra

eder skeer anmodning, meddeler til laans af deslige gamle brev-

skaber og documenter. hvad som der kunde forefindes og ellers

maatte eragtes tilladeligt udi trykken at udgive, som og ellers herom

saavel magistVaten udi Kiøbenhavn som vore stiftbefalingsmænd og

biskoper udi begge vore riger Danmark og Norge aparte ordre ladet

tillegge; ligesom vi og 5'" ville lade bemelte saavel vores stifts-

befalingsmænd som biskoper allernaadigst anbefale, at hvis der. som

»af eder meenes. ved en eller anden kirke eller gammel kirke- eller

klosterbygning i kiøbstederne maatte, efter derom indhentede under-

retning fra præsterne , kirkebetienterne eller anden , forefindes noget

af gamle papirs og pergaments breve, de da havde deslige breve at

samle og til vores danske cancellie at indskikke, hvorfra de eder

kand siden udlaanes; og betreflfende eders allerunderdanigste be-

giering om de beliøvende udskrifter for skadesløs betaling, da ville

vi 6'* iligemaade lade vore stiftbefalingsmænd og biskoper rescribere

at tilkiendegivo rettens betientere at meddele eder af deres bøger og

papirer , hvis udskrifter i maatte forlange , imod betaling af derpaa

anvendte billige bekostninger, og at tilholde samtlige saavel magi-

straterne som rettens betientere udi kiøbstæderne og paa landet,

geistlige og verdslige, i forskrevne 3*^^ sidste poster at gaa eder til

haande som og ellers at være eder l)eforderlige udi hvad som [i]

af dem til oplysning udi eders foretagende maatte forlange. Der-

efter i eder allerimderdanigst kunde vide at rette. Befalendes etc.

iSæll. tegneiser. 1747. fol. 2:ii.)

57.
r>. A|)ril 1748.

Kongebrev om gehejniearkivets overlevering til Langehek og on» dets

videnskabelige benyttelse.

Fridericli den femte

.

Udi een din lil os indgivne allenuidrrdanigste memorial at' dm.

i23**® martii sidst afvigt, som os er bleven rofererd . haver i\\\ foie-

stilt. at du ved tilsla'deværelse udi skifteretlen efter afgangne elalz-

raad Hans Gram vel haver erholdt noglcrne til vores geheime-archiv

under foisegling udleverede, men at du ickr har understaact dig at

aabne bemelte vores arcliiv. førend vi ville lade dig sannne over-
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levere ved nogle af vore betientere, som med dig kunde eftersee

archivets tilstand og conferere documenterne med de der befindende

registraturer, til hvilken forretning du paa 3^^ haver giort allerunder-

danigst forslag; thi give vi dig hermed tilkiende, at vi — — — —
have befalet os elskehge Henrich Hielmstierne , vores justitzraad,

assessor i vores høyeste ret og secreterer udi vores danske cancelie,

Terkel af Klevenfelt, vores justizraad, assessor i bemelte høyeste ret

saa og cancellie og justitzsecreterer og Carl (!) Rudolph Scharffenberg,

vores cancellieraad saa og cancellie- og archivsecreterer udi vore*

tydske cancelHe, at de — — — — _____ — _ — — —
— — — — — — — skal med dig foretage sig denne forretning

;

og som du dernest allerunderdanigst haver udbedet dig, at vi, lige-

som det haver været afgangne etatz raad Gram — — — — tilladt,

ville forunde dig frihed, at du maa betienne dig af vore archiv-

documenter og sigiller, saa vel til det danske magazin som andre

til pubhci nytte forehavende skrifter,, saa ville vi hermed have dig

tilkiendegivet , at vi denne din allerunderdanigst ansøgning aller-

naadigst haver bevilget, dog haver du derhen at see, at du i saa

fald betiener dig af saadanne documenter i vores archiv, som ingen

slags hemmelighed kand være udi, men som alleeneste tiene til

oplysning enten i det danske sprog eller i den nordiske historie;

iligemaade have vi — — — — — — — — — — — ligesom

det har været afgangne etatzraad Gram tilladt dig herved tilstædet

efterhaanden at udlaane af vores geheime archiv til fornevnte justitz

raad Klevenfelt, hvad tilladelige documenter hånd maatte forlange,

at lade aftegne sigillerne af til de genealogiske og heraldiske værker,

som hånd til fæderne landets ære haver under hænder , imod at

hånd derfor giver tilbørlig revers — — — — — — — — —
Derefter du dig allerunderdanigst haver at rette. Befalendes etc.

den 5*® april anno 1748.

Under vor kongelig haand og signet

Fridericli R.

Holstein.

Udskrift:

Jacob Langebech, vores archivarius.

(Original med segl udenpå.)
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58.
i2<). Nov. 17i8.

Kongebrev til „archivarius Jakob Langebech'' om en ordning af gehejme-

arkivets dokumenter og om dets lokaliteter.

F. 5^"^

Det er bleven os af en fra os elskelig Henrich Hielmstierne etc,

Terkel af Klevenfeldt etc. og Carl Rudolph Scharffenberg etc. under

den '2[. novembris sidstleden indkomne forestilling allerunderdanigst

refereret, at de ifølge vores til dennem den 5. aprilis a. c. ergangne

allernaadigste befaling, at de tilligemed dig skulle eftersee vores

"leheime archivs tilstand 02: conferere documenterne med de der

befindende registraturer samt derefter archivet til dig overlevere,

have først efterseet det gamle kongelig geheime archiv, som

forvares i :24 skabe i den mellemste etage, og confereret alle de i

samme 24 skabe værende documenter med det derover af afgangne

Thomas Bartholin forfattede inventario, da det er befunden, at af

dette archivs documenter foruden nogle faa, som alleerede har været

borte i Rostgaards og Arnæ Magnæi tiid, fattedes nu paa de stæder,

hvor de efter catalogum skulle lindes, efterfølgende stykker, nemlig:

Af hvilke manglende documenter do ingen tvivl bære , at de

fleeste, om ey alle, jo findes henlagde j)aa andre stæder, hvor de

efter materierne kunde synes rettere at henhøre, da nogle ere af

afgangne etatz-raad Hans Gram selv brugte til hans under hænder

hafde skrifter, i sær til konge Ghristiani 4-^' historie, hvilke docu-

menter de formeene ere iblandt de af ham til vores archiv legerede

og allereede af hans stervboe udtagne manuscripta, deels og at vil

findes iblant de documenter i archivet, som ligger uden orden, og

over hvilke ingen inventarium er forfattet. Dernest som de beretter

at have igiennemgaaet det fJ o

t

torfiske archiv, som er inddeelt

under 3 adskillige navne: — — — ___ — — — _ — —

Da, som vi for at raade boed paa den store forvirring, som

de mange afdeelinger samt divisiones og subdivisiones i det (iottor-

fiske archiv giver, og i henseende lil dcu muuelighed, det vilde

blive i en hast at finde de docunnenter, som maatte forlanges,

eragte det af en uforbigiengelig nødvendighed, at hver materie bliver

lagt tilsammen, hvorpaa afgangne etalz-raad Gram skal have giort

en begyndelse med at rangere de i det Gottorflske archiv vaM'ende

documenter efter materierne, saa er nu heinied vores allernaadigste
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villie og befaling-, at saavel alle de documenter. som ere i det saa-

kaldede Gottorfiske archiv , som og alle de i vores gandske archiv

værende sager, saavel gamle som nyere documenter, over hvilke

ingen inventarium er forfattet , skal . rangeres efter materierne , og

i materierne den cronologiske orden observeres, samt nye og andre

inventaria over forbemelte documenter indrættes . hvilken vores

allernaadigste befaling skal være en regul og rettesnor for dig og

efterkommende archivariis, ifald dette arbeide ey i den tiid kunde

bringes til ende. Som vi og have fornummen. at der i de camre.

hvor vores archiv documenter forvares, er for knap rum til alle

documenterne, i henseende til, at den største deel af de Gottorfiske

documenter saa got som uden orden skal ligge opstablede, saavel

paa skabene som gulvene, og saaledes for støv og fugtighed expo-

nerede, ville vi allernaadigst legge til archivet den hvælving, som

er imellem vores danske cancellies archiv og det -geheime archiv,

og hvilken hvælving formeenes at kunde blive beqvem til at rumme

det gandske Gottorfiske archiv, naar reoler deri bleve indrettede,

hvorom vi under denne dags dato have ladet rescribere vores

geheime -raad og ober-hof-marechall os elskehg hr. Adam Gotlob

Moltke , ridder etc. , saavelsom og at han, da der ved indgangen af

archivet er et cammer, hvor daghg bruges ild til at male og for-

gylde ved, for befrygtende fares skyld foranstalter, at der til dette

arbeide vorder anviist et andet sted.

Derefter du dig allerunderdanigst haver at rette. Befalendes etc.

Christiansborg, den 29^^ novembris, anno 1748.

(Sæll. tegnelser. 1748. fol. 909 ff.)

59.
1771.

Påtænkt instrux foi- de ved de nye kamre ansatte arkivarer.

bistruction

fiir den Archivarius.

1.

Der Archivarius soli die allgemeine Aufsiclit iiber die Gontrolle

der Kammer haben, das ist, ein Journal hallen, in welchem alle

eingeschickte und expedirle Piecen notiret sind.
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1. Alle einlaiifende Piecen werden iiacli der Controlle ge-

schickt. wo sie von dem Archivario iii Beiseyii eines Kammer-

Secretairs erbrocheii werden.

2. Jede Piece wird numeriret. und der Monat zugleich darbey

geschrieben. und da der Arcliivarius zugleich sieliet. wolier die

Piece komt. so sortiret er sogleicli die Schriften fiir jeden Deputirten

zur Kammer aus.

3. Der Archivarius tragt die Nummer und den Deputirten,

wem die Piece zukomt. in das Journal.

4. Es werden hierauf die Schriften in verschlossenen Kasten

jedem Deputirten zugeschickt.

5. Sind die Sachen expediret. so wird ein besonders Journal

dariiber gehalten. und auch auf dem ersten Journal notiret, dasz die

Sache aberethan ist.
'fe'^

Formular des altremeinen Journals:

Jan. M. Deputirt. Expedirt.

1. 1 Hr. N. N. exp. d. 5. Jan

" 2 Hl-. i\. N. exp. d. 2. Jan

Formular des Exped. Journals:

Jan. JVo

1.
i

1

. ' 9

an wen geschickt.

an den Amtmann von N. N.

ein Girculaire an alle Magistraten.

(i. Alle Monate wird diese Rechnung geschlossen. und die

Reste werden besonders notiret. Diese Liste bekomt das Finanz-

Gollegium.

II.

Der Archivarius lasset alle tbitgehende Sachen zusiegeln und

befordert sie auf die Post.

Der Archivarius halt die Registratur in Ordnung und luusz

immer gegcnwartig seyn, daniit er soglcich die Ach'ri au dm De-

putirten schickfu k<')nne, wcIcIkm- sir vcilaiigt.
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IV.

Kommen Privatsachen an die Kammern, oder werden Privat-

sachen expediret, so hat der Archivarius darCiber auch eine Gontrolle

zii lialten, die aber von der Gontrolle der offentlichen Sachen ver-

schieden ist.

1. Es miissen gewisse Gammer - Agenten angestellet werden,

die eigentlich die Besorgung der Privatangelegenheiten haben.

^. Sind in Gamera die Sachen expediret, so macht der

Archivarius die Berechnung der Sportuln und schickt die Sachen

an den Kammer - Agenten , welcher die Taxe aasleget und dieselbe

hernach von demjenigen wieder einziehet, dem die Sache eigentlich

gehoret.

3. Der Kammer -Agent bekomt fiir jeden Brief, den er des-

wegen schreiben musz , 8 /^ liib. , und fiir die Auslage der Taxe

wird ihm etwas gewisses accordiret.

V.

Der Archivarius hat die Sportul - Gassa , von welcher er alle

Monat Rechnung ablegen und ihren Bestand anzeigen musz; die

gantze Gasse wird dem Kcinig berechnet und niemand von der

gantzen Kammer bekomt einige Sportuln.

VI.

Damit der Archivarius gleich wisse, was Privatsachen oder

offentl. Sachen sind, so miissen alle Privatsachen auf Stempel-Papir

geschrieben seyn. Regulierement miissen alle Privatsachen durch

den Kammer - Agenten eingegeben werden, und darf niemand selbst

an die Kammer schreiben, als wer ein Amt hat oder unter den

Rangspersonen ist; als woriiber eine besondere Verordnung er-

gehen soli.

(Koncept bl. C. A. Stiuensees papirer.)

60.
18. December 1771.

Kabinetsordie om gehejmearkivets henlæggelse under kongens kabinet.

1

An den Etats-Rath Langebeck.

Se. Majeståt der Konig wollen, dass das Geheime Archiv ktinftig

hin unter Allerhochst Dero Gabinet unmittelbar resor-

tire, und bey demselben die dazu gehorige Personen einberichte,
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auch ein Verzeichniss der darinn befindlichen Sachen einschioke,

von welchen ohne Ordre aus dem Cabinet an niemanden etwas

abzuliefein oder zu communiciren ist.

Friedericlisberg d. 18. Dec. 1771.

Auf Befehl des Konigs

Struensee.

Stadfæstet af kongen på extrakt af 81. s. m.

I 61.
21. Avgust 1S04..

Der nedsættes en kommission angående en mulig anden fordeling af visse

arkivalier.

Justitsraad og Archivarius Scharffenberg, Justitsraad Thorkelin.

Gancellieraad Frost, Gancellieraad Wardenburg og Registrator Horn

angaaende at sammentræde i en Gommission for at overlegge, om
Dokumenter i de forskiellige Arcbiver burde henlegges i Gelieime-

Archivet eller noget andet Arcbiv.

G. 7«^^

V. G. Da der i vort danske Gancellies Arcbiv skal opbevares

endeel Documenter, som egentligen benbøre til det Geheime Arcbiv,

og der mueligen ogsaa i et eller andet af vore øvrige civile Gollegiers

Arcbiver kunde fmdes Documenter, bvilke mere passende benbøre

til at bevares paa et andet Sta^d, saa er bermed vor allernaadigste

Villie og Befaling, at I sammentræde i en Gommission for at over-

lægge, om nogle Documenter maatte forefindes i de forskiellige

under eders Opsyn værende Arcbiver, som mere j)assende burde

benlægges enten i vort Gebeime Arcbiv eller noget andet Arcbiv

end det, hvori d^ bevares, og i saa Fald bvilke disse Documenter

ere. og livorledes deres Aflevering bedst kan skee. 1 øvrigt bave I,

naar eders Forbandlinger ere tilendebragte, derom at giøre bid-

i)eretning og Forslag til vort danske Gancellie. Derefter 1 eder

allerunderdanigst baver at rette. Befalendes ctc. —
Kiøbenbavn, den -iP*^ August iSOi.

(Danske kancellis ± dep.. registr. 5, 2U.)
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62. •

16. Maj 1809.

Skrivelse fra Thorkelin til kancelliet om gehejmearkivets formentlige

bestemmelse.

Ved min Ansættelse som Gelieime-Archivarius befandt jeg de i

dette Archiv henlagte Sager at være for den største Deel i yderlig

Forvirring. Især var den ministerielle Gorrespondance ikke sjelden

samlet under Gesandternes Navne, uden Hensyn til de Magter, med

hvilke Sagerne bleve afhandlede. Papirer henhørende til de for-

skjellige Tider , Materier og Hoffer vare saaledes sammenblandede.

Alt dette maatte ordnes, det ene udsættes fra det andet, inddeeles

efter Landene i chronologisk Følge, og hver Materie saaledes handles,

at man i paakommende Tilfælde kunde see, hvad dertil havde hørt.

Under Arbeidet opdagede jeg mange og betydelige Lukker, nogle af

disse bleve efterhaanden fyllede ved Statspappirer fra Ghristiansborg

Slot og det udenlandske Departement; desuagtet staa dog mange

Lukker endnu aabne. Ved at kalde i Erindring at de kongelige

Gancellier have været under Herrer af Geheime Gonseilet, især dem

som forestaa de udenlandske Sager tillige, nemhg Rigs-Raaderne Joh.

Friis til Hesselager og Ghristian Thomesen Sehested, Stor Gantzlerne

Griffenfeldt og ReveiiLlov^ og Geheimeraad Sehested og Statsmini-

strene V. Bernstorff, den første og anden, troede jeg det umuligt at

disze Herrer havde til. Afbetjening ved Forestillinger og Beraadslag-

ning i Gonseilet ladet sig af Kongens Archive, siden kaldet Gehejme-

Archivet og det udenlandske Departements Archive, deels i deres

levende Live deels deres Afgang udlevere Sager, som ikke ere

komne tilbage til de rette Steder, men som ere ikke sjelden længe

bagefter afgivne saavel til det danske som det tyske Gancellie

Archiver. Endog paa det store Kongelige Biblioteqve formodede

jeg meget maatte fmdes Geheime - Archivet særdeles vedkommende

blandt de Manuscripter , som derhen bleve givne^ især af forrige

Statsminister Grev Thott.

De Meddelelser, mig ere gjorte fra Hr. Gancellieraad Frost, Hr.

Cancellieraad Warburg og Hr. Etatsraad Moldenhaver, stadfæstede min

Formodning, i de danske og siesvig holsteenske Gancellie Archiver

saavelsom paa det Kongelige store Bibliotheqve findes mangfoldige

Stats-Papirer, som efter Sagernes Natur ikke høre derhen, men som

burde opbevares i det Geheime Archive, for at udgjøre i en saa

fuldkommen Følge som muligt et Heelt, paa det man i paakom-

mende tilfælde med et Øjekast kunde see, hvad der endnu maatte
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være i Behold til Oplysning af Regjeringens Forhandlinger med

fremmede Magter. Overbevist om den Nytte, som kunde flyde at*

alt det samlet paa et Sted, som hører til en Materie, og Umuelig-

lieden af at bringe tilveje noget brugbart Repertorium over de alt

for ofte usammenhængende Pappirer, som ere mig allernaadigst an-

betroede, tilskyndede mig i Aaret 1804- ved underdanigst Forestilling

at g.jøre det liøikongehge Danske Gancellie opmærksom paa denne

vigtige Sag, Høistsamme værdigede mig sin Opmærksomhed og

befalede, at de kongelige Archivarier skulle sammentræde i en Gom-

mission, for at overlægge med hverandre i Forening, hvad i hvert

Archive maatte fmdes, samme uvedkommende, og som egentlig

burde gjemmes i det Gehejme Archive. Gommissioneu anstillede

de fornødne Undersøgelser og det godtgjordes:

1. at det udenlandske Departement havde afgivet til Gehejme

Archivet alt det, som havdes til en vis Periode.

•2. De danske saavelsom siesvig holstenske Archiver gjemme mang-

foldige Statspappirer , som ikke liøre dertil , men bedre kunde

og burde opbevares i det Geheime Archive for at udgjøre et

heelt med de dei- havende Fragmenter.

3. at fra de kongelige forenede Rentekammer Archiver ikke kunde

ventes noget til Udvidelse og Oplysning af de Sager, som Ge-

hejmearchivet indeholder.

For det Kongelige danske Gancellie haver Hr. Gancellieraad Frost

allereede nedlagt fuldstændig Fortegnelse over alle de Brevskaber, som

han troede kunde afleveres til det Gehejme Archive. At det samme

ikke er skeet for det siesvig holsteenske Archive, hidrører deels fra

Hr. Gancelliraad Wardenburgs Forfløttelse, deels de saa uventendes

mellemkommende Krigsuroligheder og Hans Excellence Hr. Gancellie

Præsident v. Møstings derved foraarsagede Reise herfra til Holsteen

i Aaret 1807.

Fra Ghristiansborg Slot og det udenlandske Departement er af

Hans Exellence Hr. Gehejme - Gonferencoraad v. Biilow, Storkors af

Dannebrog, og Hr. Justiceraad Scharfenberg til forskjellige Tider en

stor Mængde Stats - Pappirer indleverte og lige saa tidt haver jeg

fundet det nødvendigt at omflytte den heele Samling, at indføre der-

iblandt nye Orden og at forfatte hvergang et nyt Repertorium.

Saa stort og besværligt Arbeide dette end er, især for mig,

som er alleene uden al medhjelp. saa forfeiler dot dog den tilsigtede

Nytte, saalænge der kan være noget tilbage af Fortidens Sager, som

herefter maatte vorde befalede al henlægges i (ieliejme Archivet.
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For da paa engang at opnaa det store Øjemeed, en fuldkommen

Orden i Stats Pappirerne, ville det høikongelige danske Gancellie

naadigst tillade mig at bede:

1. at høistsamme ville give naadigst Ordre til Hr. Gancelliraad

Frost, at aflevere til Geheime Archivet saamange Papirer som

af hans indgivne Fortegnelse maatte synes meer egentlig at

kunde vedkomme Geheime Archivet;

2. at de Sager, som i det slesvigholsteenske Gancellie fmdes at

være af lige Natur maatte , foranstaltes afgivne til Gehejme

Archivet, hvilket jeg nu underdanigst haaber, kan nu saa meget

heller skee som begge de kongelige Gancellier staa for nær-

værende Tid i nærmere og meer umiddelbar Foreening under

Hans Excellence Hr. Gehejme-Gonferenceraad v. Møstings Præ-

sidium;

3. at det høikongelige Danske Gancelli vil hos Hr. Etatsraad

Moldenhaver udvirke, at de Sager paa det kongelige store

Bibliotheqve, som han maatte troe heller burde forvares i Ge-

heime-^rchivet maatte, derhen lægges, imod at ham fra dette

tillades at modtage de Manuscripter , som egentlig henhøre til

et Bibliotheqves Samling. Hr. Etatsraadens bekjendte virksomme

Nidkjerhed for alt det, som kan gavne i Videnskabernes Fag

og de af ham mig meddeelte Tanker denne Sag angaaende,

lade mig ikke tvivle om hans beredvillige Medvirkning og fore-

kommende Bifald.

Det høikongelige Gollegium ville naadigst tillade mig endvidere

at gjøre høistsamme opmærksom paa en Omstændighed, hvorved

Geheime Archivet kunde erholde en større Fuldstændighed og bedre

Orden.

I Aaret 1791 blev det saakaldte gottorpske Archive skilt fra

Geheime Archivet og henlagt under det daværende tyske Gancellies

Archive. Det gemeinschaftliche Archive derimod forblev forenet

med Gehejme Archivet. Hvad Geheime Archivet er for de danske

Stater, det samme var det gottorpske Archive for det holsteenslesvigske,

det meste af dets Indhold angaaer det Hertugelige slesvigholsteenske

Huses Forhold og Forbindelser indvortes og udvortes. Det gemein-

schaftliche Archive derimod indeholder for største Deelen, (Gap VIII,

IX, XII, XIII, XIV, XV. XVI. XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII

medtagne) ikkun territorialia i Hertugdømmerne, og saadanne Sager,

som jevnlig kimde behøves til Eftersyn af disze Landes Gancellie-

Gollegium.
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I Anledning heraf tager jeg mig den nnderdanige Frilied at

foreslaae, at alt det, som angaaer territorialia i Slesvig og Holsten,

maatle af det gemeinschaftlige Archive udleveres til det slesvig-

holsteenske Archive, imod at dette til Geheime Archivet afgiver

saameget af det gottorpske Archive, som maatte eragtes ikke at

høre til de Sager, som ere henlagte under det slesvigholsteenske

Cancellie.

Maatte dette finde det høikongehge Gollegii naadigste Bifald,

kunde Geheime Archivet derved hlive, hvad det egentlig fra Be-

gyndelsen hestemtes til at være. et Nederlag for alt det, som angik

det Kongelige Huses —
1. Souverainitet.

!2. Rigs Grundlove og den borgerlige Ret,

3. Kongelige Ægte-Pagter og Ægteskabs Sager,

4. Kongelige Testamenter,

5. Processualia mod Majestæts Forbrydere,

C). Lehnsforfatningen.

7. Kirkens og Geistlighedens Forfatning i ældre Tider,

8. Kongehge Mageskifter og Skjøder til Kronen i ældre Tider;

9. Alle de Sager, som angaae Kongens Rettigheder til Norge og

Hertugdømmerne,

10. Kongens Rettigheder og Fordringer til Hansestæderne, især

Hamborg og Liibeck,

1 1 . Forhandlinger og Tractater med fremmede Magter fra de ældste

Tider,

i -2. Originale Diplomer og Brevskaber i kronologisk Orden om
Kongernes . Bedrivter,

13. Diplomer henhørende til Rigernes territoriale Forfatning indtil

det 1 5, Aarhundrede,

14. Samlinger henhørende til den danske og norske Adels Historie.

Kjøbenhavn d. IC. Miii 1 S09.

Til

Det liøikongeiige Danske Cancellie,

Underdanigst

G. Thorkelin.

19
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63.
M. Juli 1848.

Kongelig resolution, med forestilling, angående gehejmearkivets henlæggelse

under kirke- og undervisningsministeriet.

Ved allerhøieste Rescript af 1. d. M. har det behaget Deres

Majestæt allernaadigst at paalægge mig efter foregaaende Gorrespon-

dance med vedkommende Autoriteter at nedlægge allerunderdanigst

Forestilling om en Henlæggelse under undertegnede Ministerium af

de forsk jellige videnskabelige Samlinger her i Staden, der hidtil have

staaet uden nogen samlet Overbestyrelse.

Ligesom. jeg allerede forinden Modtagelsen af denne allerhøieste

Befaling har i det i det Kongelige Rescript udtalte Øiemed nedlagt

allerunderdanigst Forestilling om, og Deres Majestæt ved allerhøieste

Resolution af 18. Mai d. A. har allernaadigst bifaldet, at det store

kongelige Bibliothek og det kongelige Musæum for Naturvidenskaberne

henlægges under dette Ministerium, saaledes skal jeg nu, i Fort-

sættelse af den alt paabegyndte Foranstaltning, allerunderdanigst

andrage paa, at det kongelige Geheimearchiv paa samme Maade

inddrages under Ministeriets Ressort.

Geheimearchivet er Opbevaringsstedet for Regjeringens ældre

offentlige Actstykker og de vigtigste Rigsdokumenter og har som

saadant hidtil henligget under det forrige danske GancelH, efter hvis

Ophævelse det for Øieblikket ressorterer under Justitsministeriet.

Naar der nu efter den foretagne Omordning af Regjeringsautorite-

terne opstaaer Spørgsmaal om, hvilken Overbestyrelse det bør hen-

lægges under, da skjønner jeg ikke rettere end at Besvarelsen heraf

beroer paa en rigtig Opfattelse af Archivets Væsen og Betydning.

Det er da vel at bemærke, at enhver af de øverste Regjerings-

autoriteter har sit eget Archiv for alle de Udfærdigelser, der ere

gaaede og gaae igjennem samme, med dertil hørende Acter og

Documenter, og at samtlige disse Archiver, der bevares til Benyttelse

for vedkommende Autoriteter selv, danne de egentlige Archivsamlinger

for den active Statsforvaltning. Geheimearchivet gjemmer derimod,

som en Følge heraf, kun de offentlige Actstykker, som enten fra en

ældre Tid ere indlagte der eller afgives dertil fordi Administrationen

ikke længere derfor har practisk Brug. Indholdet af disse Act-

stykker beholder derfor væsentligen kun en historisk Betydning og

navnjigen som Kilden til vor offentlige Ret. Dernæst eier Geheime-

archivet i de vigtigste Rigsdocumenter og de diplomatiske Hoved-

actstykker en Samling af væsentligt Værd for Rigets Historie og af
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rent videnskabeligt Indhold. Baade i hiin og i denne Henseende

har Gehemiearchivet saaledes som Samling sin Hovedbetydning som

historisk-videnskabeligt Apparat.

Xeppe troer jeg at feile ved at antage, at, hvormeget end

Videnskaben skylder de udmærkede Mænd, der have været ansatte

som Geheimearchivarer ved Archivet , henligger dog endnu i dette

meget Stof ubenyttet, der fremdraget og behandlet kunde kaste Lys

over mange Forhold og i vigtige Retninger berige vor offentlige

Rets og Fædrelandets Historie. Vel er Archivets hidhold af den

Beskaffenhed, at det hverken kan eller bør være tilgjængeligt for det

større Publicum , men ønskeligt vil det utvivlsomt være og en Op-

gave for dets Overbestyrelse vil det blive, at videnskabehge Under-

søgelser af de Dele af dets Indhold, hvoraf nyt Udbytte i de paa-

pegede Retninger kan ventes, fremmes saavidt som det lader sig

forene med de Indskrænkninger i Henseende til Benyttelsen, som

dets særegne Gharakter paabyder.

Naar Geheimearchivet efter denne Betragtningsmaade maa gives

Betydning fra det historisk - videnskabelige Standpunkt, og sammes

Overbestyrelse fra dette maa stille sin Opgave, da maa jeg aller-

underdanigst yttre den Formening, at det bør henlægges under

undertegnede Ministerium , som den Autoritet , der har at varetage

Statens videnskabelige og høiere aandelige Interesser, idet jeg holder

mig overbevist om, at ved denne Foranstaltning vil frenunes Deres

Majestæts i det mig tilhændekomne Rescript udtalte Hensigt.

Endnu skal jeg allerunderdanigst tilføie, at jeg har correspon-

deret om Sagen med Hans Excellence Justitsministeren, der har

erindret, at Geheimearchivet foruden ældre Documenter tillige op-

bevarer Acter vedkommende Kongehuset og Statens almindelige

Forhold, som endnu have practisk Interesse, og at Archivet saaledes

ikke blot er en historisk Samling, men tillige maa ansees som

egentlig Rigsarchiv. Men . skjondt Justitsministeren med H<'nsyn

hertil ikke i og for sig vilde finde det principstridigt, at Geheime-

archivet vedblev at ressortere under Justitsministeriet, der naMinest

er traadt istedetfor det danske Kancelli i dettes Egenskab af almin-

deligt Rigscollegium , erkjender Hans Excellence dog Ønskeligheden

af, at der ved Geheimearchivets Bestyrelse lages særdeles Hensyn

til dets Betydning som videnskabelig Samling, hvis frie og hensigts-

mæssige Atl)enyttelse i høi (irad kan fremme historiske og statsretlige

Studier, og med H<insyn hertil har lian saameget mindre havl Noget

imod at Bestyrelsen gaaer over til det undertegnede Ministerium,
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som dette ligesaafuldt som Justitsministeriet vil kumie drage Omsorg

for Archivet i dets Egenskab af Rigsarchiv.

I Henhold til alt Anførte vover jeg derfor i dybeste Under-

danighed at indstille,

om Overbestyrelsen af det Kongelige Geheimearchiv allernaadigst

maa vorde henlagt under Ministeriet for Kirke- og Under-

visningsvæsenet.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet d. 15. Juli 1848.

D. G. Monrad.

A. Linde.

Indstillingen bifaldes.

Christiansborg Slot den 22. Juh 1848.

Frederik R.

64.
10. Avgust 1848.

Gehejmearkivar C. Wegeners skrivelse til ministeriet oiri arkivets viden-

skabelige brug.

Til det høje Ministerium for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

I underdanigst Skrivelse af den 7. August sidstleden tillod jeg

mig at bemærke, at en Forbedring og Udvidelse af det kongelige

Gehejme - Archivs Lokale vilde være et væsenlig Befordringsmiddel

for Archivets videnskabelige Brug. At oplyse hvad der hidtil

i denne Henseende har været gjort, at foreslaae hvad der for Frem-

tiden kunde være at gjøre er den anden Opgave, som Hr. Ministeren

har stillet mig. Jeg ønskede ved Nærværende at give noget Bidrag

til denne Opgaves Besvarelse.

Den Tilstand, hvori Archivet hidtil har været, tør neppe kaldes

gunstig for dets Benyttelse til historiske Arbejder, selv uden Hensyn

til de forhen omtalte lokale Vanskeligheder. For det første ere

Registranterne, disse uundværlige Vejledere, temmelig mangelfulde.

Vel udgjorde de allerede i Aaret 1829, da Archivet efter Konferents-

raad Thorkelins Død gik over til Etatsraad Magnussen, en Suite af

nogle og halvfjerdsindstyve Bind, de allerfleste i Folio; men en stor

Del af disse i Registrant-Rækken optagne Bind ere aldeles forældede;

en anden Del deraf ere saa unøjagtige, at man af dem vanskelig

kan erholde Kundskab om Aktstykkernes virkelige Indhold; adskillige
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Samlinger eie aldele< ikke registrerede og kun de af Registrator

N. M. Petersen skrevne Registranter over de saakaldte Danske Sam-

linger ere, som man kunde ønske dem alle. For det andet har

Archivets Tilstand lagt betydelige Hindringer ivejen for at sætte

Verden i Kundskab om dets historiske Skatte, forsaavidt dette burde

skee ved dem, som dertil havde meest Kald, dets egne Embeds-

mænd, dels fordi disse Mænds Tid har været optaget af andre for

deres Existens nødvendige Arbejder, dels fordi Archivet aldeles har

manglet Evne til at bekoste Udgivelsen af Skrifter, som ifølge deres

Natur kun turde regne paa en meget ringe Afsætning. Hvor disse

Hindringer, navnlig den sidste, lode sig overvinde, have Archivets

Embedsmænd benyttet deres Stilling til Udgivelse af vigtige Akt-

stykker: saaledes har Hr. Kali Rasmussen ei alene leveret utaUige

Bidrag til Andres Skrifter, men ogsaa selv benyttet det Danske

Magazins Tredie Række til mange vigtige Meddelelser; saaledes be-

reder Hr. Registrator Knudsen for Tiden ved speciel offenlig Under-

støttelse en herlig Samling af Kong Christian den førstes i Archivet

bevarede originale Breve. For det tredie kunde Archivet hidtil,

skjøndt det i en lang Række af Aar og paa ikke ugunstige Betin-

gelser har staaet aabent ogsaa for andre Videnskabsmænd, der søgte

om Adgang dertil, dog ej heller af disse benyttes i noget betydeligt

Omfang , dels paa Grund af Registranternes Ufuldkommenhed , dels

fordi der manglede en ordenlig Læsesal og den nødvendige Inspek-

lion paa denne.

Efter saaledes at have kortelig oplyst den hidtilværende Tiisland

med Hensyn' til de Hindringer, den har lagt ivejen for en større og

frugtbarere Benyttelse af det kongelige Geh<'jme- Archiv, skal jeg

underdanigst forsøge paa at vi.se, hvilke Foranstaltninger der i denne

Henseende maatte være at træffe.

Tilvejebringelsen af gode Registranter .<ynes da her at

maatte nævnes som først Fornødne. Saadanne ere for et Archiv

endnu mere uundværlige end Kataloger for et Bi})li(»tliek. Men

ligesom Kataloger i den (Irad ere kostbare og langvarige Arbejder,

at der vel neppe gives mange store Bibliotlu'ker , hvorved de ere

fuldendte , .»saaledes (og vel endnu mere) er Affattelsen af Registra-

turer over store og a'ldganile Archivcr cl Aibcjdc. der jnidicr lang

Tid og mange gode Kræfter: og for begge Aitcr af videnskabelige

Samlinger gja'ldci- fjen samme Hovedregel, at man ahhig tør

lilintetgjøre en ældre Anordning, før man i det samme
kan lade den ny træde ist c<i«'t fo i- rjcn. En ny systematisk
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Registratur maa altsaa forberedes med Iver og med det størst

mulige Maal af Kræfter, men tillige i Stilhed. Det maatte da for-

mentligvære Archivarii Hovedpligt at fordele den store Mængde

tilstedeværende Aktstykker under visse Rubrikker eller i visse Fag,

at lade de enkelte Dokumenter gjennemlæse og deres væsenligste

Indhold notere paa løse Blade og endelig at samle disse i Kapseler

eller Fascikler, hvoraf da tilsidst de renskrevne Registranter skulde

fremgaae. Men at han dertil behøver ej alene en Registrators og

flere faste Embedsmænds udelte Bistand, men ogsaa andre duelige

Arbejdere og Afskrivere, er vistnok aldeles ligefrem.

Som en anden Foranstaltning til Archivets videnskabehge Be-

nyttelse vilde jeg underdanigst nævne Udgivelsen af ^aarlige

Beretninger fra Archivet". ledsagede af Meddelelser, der for

lærde Dyrkere af Fædrelandets Historie maatte være af Vigtighed.

Det har hidtil været Skik, at Gehejme -Archivarius aarlig indgav en

til Kongen selv stilet Beretning om Archivets Tilstand og de i

samme udførte Arbejder, og Nytten deraf for en i Stilhed virkende

Stiftelse er aabenbar. Dersom nu Archivet havde Pengemidler dertil,

vilde jeg ansee det for ønskeligt, at denne „Beretning" blev udvidet

til et trykt Skrift , omtrent en Snes Ark stort og af følgende Ind-

hold: 1. den sædvanHge Beretning, affattet ogsaa med den Hensigt

at vække og vedligeholde det Offenliges Interesse for Stiftelsen;

2. en summarisk Oversigt over en eller anden Del af Archivet, for

det første maaske efter den ældre Anordning, senere efter den nyere,

som maatte være traadt i Kraft, og affattet saaledes, at Videnskabs-

mænd, der ikke selv havde Lejlighed til at besøge Archivet, kunde

faae et Begreb om, hvad denne Afdeling deraf indeholdt ; 3. nøjagtige

Aftryk af hidtil utrykte særdeles mærkelige Diplomer eller andre

Notitser og Afhandlinger, der fornemmelig beroede paa utrykte i

Archivet bevarede Kilder.

Det vilde fremdeles være en for Videnskaben meget lovende

Benyttelse af Gehejme-Archivet, hvis der havdes Midler til at oprette

ved det et Par Stipendiarii-Pladser for yngre Historikere, der

paa denne Maade dannede sig i Archivet og tillige i visse Aar

arbejdede i dets Tjeneste. Naar disse Stipendiarier havde gode

Forkundskaber og vare flittige, vilde de snart ved deres Arbejde

kunne give Archivet fuldt Vederlag for det Stipendium, de nøde, og

naar de senere maaskee fortsatte deres Studier i fremmede Lande,

vilde Archivet ved dom have en herlig Lejlighed til at erholde
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korrekte Afskrifter af Dokumenter og andie Archivalia, som \wv

maatte mangle.

Endelig vilde Archivets Skatte vistnok ogsaa indbyde andre

Videnskabsdyrkere udenfor Kredsen af dets egne Embedsmænd

og Stipendiarier til frugtbringende Benyttelse, naar Lokalet dertil

havdes og Registranterne gave den fornødne Vejledning. Et oftenlig

bekjendtgjort Regulativ for Adgangen til Archivet vilde i denne

Henseende være ønskeligt, et Regulativ, der lettede Brugen for

virkelige Videnskabsmænd . men udelukkede ørkesløs Nysgjærriglied

;

thi Grændsen mellem de Archivalia, der i Regelen kunne aabnes for

Alle. og dem, som Archivet bevarer i Egenskab af Gehejme-Archiv,

burde formentlig ikke overtrædes, ogsaa fordi Archivet har netop

denne sidste Egenskab at takke for Besiddelsen af mange og Ud-

sigten til mange flere højst interessante Aktstykker, der ganske vist

ellers vilde vandre andetsteds hen. Adgang til Archivet har. i det

mindste i den sidste Menneskealder, været meget let at erholde, og

jeg veed i Hovedsagen intet bedre Regulativ at foreslaae . end det,

som jeg erfarer at bestaae ved Praxis. Begjæringen om Tilladelse

til at benytte Archivet i et vist Øjemed indgaves til d<.'n Minister,

under hvilken Archivets umiddelbare Overbestyrelse hai- været hen-

lagt. Begjæringen hai- derefter været sendt til Archivarii Erklæring

og den er da vistnok i Regelen altid bleven bevilget med Hensyn

til de Bemærkninger, som Denne underdanigst havde fremsat derved,

eller .paa de sædvanlige Betingelser", som det hed.

Ved disse Foranstaltninger vilde efter min linge Formening

Geheime-Archivet kunne bringe de historiske Videnskaber herlige

Frugter og jeg veed tor Tiden ingen mere passende at bringe i

Forslag, naar Stiftelsens nødvendige Gharakter som et Arcliiv skal

holdes i Hævd. Vistnok forudsjetle disse Foranstaltninger en gun-

stigere økonomisk Stilling end Archivet hidtil har kunnet glæde sig

ved; men ogsaa derom har jeg Hr. Ministerens Befaling til at U(lta](»

mig, en Befaling, som jeg skal bestræbe mig for meget snart at

efterkomme.

Det kgl. (iehejme-Arcbiv d. KH«^ Aiig. 1848.

Underdanigst

G. Wegener.
(fTeliejiiiearkivets ko)»ilH»^'.)
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65.
n. Juli 1849.

Kommissionsbetænkning angående en udvidelse af gehejmeaikivets

lokaliteter m. ni.

Efterat den til Forbedring og Udvidelse af det Kongl. Geheime-

Archiv nedsatte Gommission nu har tilendebragt sine Forhandlinger,

giver den sig herved den Ære at forelægge det høie Ministerium en

Beretning om disse og de derpaa grundede Indstillingspunkter.

Gommissionen afholdt sit første Møde i Geheimearchivet selv,

og havde saaledes den bedste Leilighed til at overbevise sig om

Tilstedeværelsen af de Mangler og Billigheden af de Ønsker, der

havde foranlediget dens Nedsættelse : den næsten bælgmørke Opgang,

gjennem hvilken man maa ligesom føle sig frem , det usømmehge

og aldeles utilstrækkelige lihe Lukaf, som er det eneste Gontoir eller

Arbeidsværelse , det Archivets Natur og Archivarens Ansvarhghed

saa ganske modstridende Fælledsskab med en aldeles anden Autoritet,

den store Mangel paa Plads endog til de allerede tilstedeværende

Archivalia o. s. v. Gommissionens samthge Medlemmer vare enige

i, at disse Mangler burde og kunde afhjælpes i Overeensstemmelse

med de fra Geheimearchivets Side yttrede Ønsker; de Medlemmer

af Gommissionen, der have den specielle Sagkundskab, hvorpaa det

derved kom an, meente tilhge, at de uden Vanskelighed kunde af-

hjælpes: at Opgangen kunde faae Lys og en anstændig Skikkelse,

at hiint Fælledsskab maatte vige for Archivets egen Trang, at den

fra Geheimearchivets Side ønskede Deel af den øverste Hvælving,

hvoraf dette ikke nu er i Besiddelse, saavelsom den meUemste

Hvælving paa Trappens venstre Side vel kunde afgives, naar det

slesvig-holsteen-lauenborgske Gancellies og Rentekammerets Archiver

erholdt Erstatning over Proviantgaarden , hvilket allerede forud af

Marineministeren gunstigst var indrømmet.

Men tvende af Gommissionens Medlemmer, medundertegnede

Holm og Larsen , udtalte derhos den Formening , at man ved disse

Localforandringer bin'de. og næsten med samme Bekostning kunde

tage Hensyn til og muliggjøre en formeentlig nær forestaaende og

nødvendig Omorganisation af vort Archivvæsen i det Hele, saaledes

at Geheimearchivet i Virkeligheden kunde blive, hvad det var bestemt

til, ei alene det Kongl. Huses Archiv, som det er, men ogsaa, hvad

det nu kun tildeels er, det almindelige gamle Rigsarchiv, til hvilket

Aflevering af ældre Archivalia skulde skee fra samtlige Departements-
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Archiver , medens det hidtil kun var skeet fra de Departementer,

der vare traadte i den forhenværende Gantslers Sted, det udenlandske

Departement og Gancellierne. Vi meente, at Geheimearchivet saa-

ledes tilhge skulde være det almindelige Depot for alle gamle Brev-

skaber, og at baade Statens Tjeneste og Statens Øconomie og

Videnskabens Fordringer bedst vilde være tagne i Betragtning, naar

alt Saadant var bevaret paa et — forsaavidt menneskelige Ting

kunne være det — fuldkommen sikkert og brandfrit Sted, og at

alle mindre Samlinger af samme Art, der foranledige en stor og

stedse stigende Bekostning, burde indlemmes deri. Vi meente frem-

deles, at man efter samme Princip burde være betænkt paa, i Tiden

at tbrene samtlige Ministeriers Archiver til eet practisk Ministerial-

Archiv, hvorom vi dog her ikke havde det Hverv nærmere at udtale

os. Vi meente endelig, at den større Plads, som Geheimearchivet

under hiin Forudsætning maatte behøve, deels strax deels i Frem-

tiden , letteligen derved kunde vindes , at man overlod det ogsaa de

tvende andre Hvælvinger, den øverste og den nederste, paa Archiv-

trappens venstre Side og erstattede Departements-Archiverne af den

rigelige Plads i Proviantgaarden, forsaavidt de ogsaa efter xVfleveringen

behøvede Erstatning. Geheime- og Rigsarchivet vilde saaledes, idet-

mindste efterhaanden , erholde den hele saakaldte Archivbygning til

udelukkende AtTienyttelse.

Denne Idee fandt i Gommissionen almindeligt Bifald ogsaa med

Hensyn til det paatænkte Ministerial- Archiv, over livilket Gommis-

sionen dog ikke var opfordret til yderligere at udtale sig. Man

troede ikke, at der vilde være Noget til Hinder for, at Kentekammer-

Arcliivet afgav ogsaa den øverste Hvælving paa venstre Side af

Trappen til Geheimearchivet, hvorimod medundertegnede Møller ikke

for det Første kan undvære fra Justitsministeriets Archiv den for

faa Aar siden fra Geheimearchivet acqvirerede nederste Hvælving.

Efter denne Forhandling harvedes Gommissionens Møde og dens

enkelte Medlemmer opsatte skriftlig deres Betawikning over Sagen

som Grundlag for den næste Forhandling. Medens disse Betjpuk-

ninger circulerede niellem os, foregik adskillige Foranstaltninger,

der syntes at vise, at de under første Møde udtalte (irundsætninger

ogsaa deeltes af høiere Autoriteter. Ligesom nemlig «'l af (!«• ny-

oprettede Smaa-Archiver, det saakaldte Gelieimecabinets-Archiv (und»'r

Gonfr. Holten og hans Søn) strax cflcr lioisalig Kongens Død vai-

l)lev('t ophævet og iinllenniK't i G<'lit'iuie-Archiv<'t , saaledes l»l«'v del
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samme ved Kongl. Resol. af 25. Juni d. A. bestemt med Hensyn

til det historisk-genealog-iske Archiv i Ordenscapitlets Gaard; og den

29. Juni næstefter erklærede det slesvig-holsteen-lauenborgske Gan-

cellie, med hvilket derom var brevvexlet. sig villigt til at opgive den

Deel af Geheime - Archivets øverste Hvælving tilhøire, hvortil det i

Thorkehns Tid havde faaet Adgang, mod at faae dets Archivsager

opbevarede paa et andet angivet Sted.

I et følgende Møde bleve de ovennævnte skriftlige Betænkninger

gjorte til Gjenstand for fælleds Overveielse. Gommissionens Med-

lemmer vare alle overbeviste om, at man under denne nærmest med

Hensyn til Geheimearchivets Locale fremkaldte Forhandling burde og

maatte gaae ud fra en almindeligere Synsmaade af Archivvæsenet i

det Hele og derhos ikke tabe af Sigte de fmantsielle Forhold nu og

i Fremtiden. De bleve derefter enige om, at indstille til det liøie

Ministerium følgende Punkter.

1. At der gjennem velbemeldte Ministerium maatte foianlediges en

Brevvexling med de øvrige Ministerier om , at alle i civile og

militaire, danske og tydske Departements -Archiver beroende

xA.rchivalia, ældre end 1660 afgives til Geheime - Archivet i dets

Egenskab af det gamle Rigsarchiv, og at der under Afleveringen

selv gjøres Forslag til vedkommende Departements - Chefer af

den afleverende og modtagende Archivar om, hvad der maatte

være at opbevare eller kassere. Længere ned end til 1660

troede man ikke for det Første at kunne gaae, da det som er

yngre, endnu oftere bruges, navnlig ved Revisionsforretninger.

Justitsministeriet har allerede afleveret indtil dette Tidspunkt;

Udenrigsministeriet tildeels endnu videre, skjøndt neppe fuld-

stændigt.

2. At der strax afgives og indrettes for Geheimearchivet 1. Den

Deel af øverste Hvælving tilhøire, som det siesvig - holsteen-

lauenborgske Gancellies Archiv havde faaet til Benyttelse, mod

at dette erholder fornøden Ersatning ved anden Leilighed, og

2. de tvende mindre øverste Hvælvinger tiivenstre, som Rente-

kammerarchivet hidtil har havt, mod Erstatning i Proviant-

gaarden; dog at der i det ene af sidstnævnte Localer anbringes

en Gjennemgang fra Finantsministeriets Gontoirer til Christians-

borg Slots Løngangsbygning. Det saaledes for Geheime-Archivet

vundne Locale maa antages at ville blive tilstrækkeligt, saa-

længe der kun afleveres til 1660. men paa den anden Side
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maae de nævnte brandfrie Localer ogsaa ansees for ikke at ville

afgive overflødigt Rum.

3. At en ny Aflevering fra Departementernes Archiver til Geheime-

Archivet i dets Egenskab af Rigsarchiv maatte bestemmes at

skulle finde Sted . naar dette efter nogle Aars Forløb lader sig

gjøre.

4. At der imidlertid maatte arbeides derhen, at i den nederste

Hvælving tilvenstre enten hele Justitsministeriets Locale eller

dog den Deel deraf, som indtil for nogle Aar siden tilhørte

Geheime-Archivet , igjen afgives til dette , mod Erstatning i det

ligeoverfor liggende Rentekammer-Archiv. I dette Punkt dissen-

tierer dog medundertegnede Møller, idet jeg nærer den Over-

beviisning, at de Localer. som ifølge de foranførte Forslag, for-

ventes at ville blive indrømmede Geheime-Archivet, ville blive

aldeles tilstrækkelige til deres Øiemed, baade nu og i en lang

Fremtid, naar Pladsen afbenyttes med nogen Øconomie, ligesom

jeg ogsaa er af den Formening, at førend der kan blive Spørgs-

maal om Afstaaelse af nogen Deel af Justitsministeriets Archiv-

locale til Geheimearchivet. maatte Rudets Reboelsesleilighed ind-

drages til Archivets Afbenyttelse. Jeg maa hertil tilføie, at om
end muligviis Justitsministeriets Archiv, efter en ny og større

Aflevei'ing af Sager til Geheimearchivet i Forbindelse med An-

skaffelsen af ^'t nyt og bedre indrettet Inventarium maatte

kunne blive istand til at tilbagegive Geheimearchivet det Locale,

som Samme tidligere har været i Residdelse af, seer jeg ingen

Grund til. at Justitsministeriets Archiv til Fordeel for Geheime-

archivet skulde fravige sit eget gamle Archivlocale, som uimod-

sigeligen er det bedste af alle Arcliivlocaler i den saakaldte

Kammerbygning.

T). At det maatte tages under nærmere Overveielse. om det ikke

maatte være hensigtsmæssigt . at de forskjellige Ministeriers

Archiver ved forefaldende Vacance bleve forenede under een

Mands Overbestyrelse, og i l)ekra'ftende Fald. at der da strax

maatte træffes forberedende Skridt til Iva'rksætteLsen af en saa-

dan f^orening.

G. At der, under Forud.sa'tning af vedkommende ovenstaaende

lndstillings|)unkters Ajiprobation, maatte anvendes en Sum af

2,1 n» ^y 70 [^. efter vedlagte Overslag ;if medundertegnede

Koel I I il Bestridelsen af de Bygningsudgifter som ville med-
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gaae til det Aarhundreder gamle Archivlocales Istandsættelse

og anstændige Udstyr, for at det kan blive benyttet paa den

i ovenstaaende ^2^^^ Indstillingspunkt nævnte Maade.

Gommissionen angaaende en Forbedring og Udvidelse af det

Kongl. Geheime-Archivs Locale d. ;21. Juli 1849.

Holm. Koch. G. Wegener. H. P. K. Møller.

Larsen.

Til

Indenrigsministeriet.

66.
11. April 1850.

Undervisningsministeriets skrivelse til de andre ministerier angående en

aflevering af arkivalier indtil 1750 til gehe.jmearkivet.

Ministeriet for Kirke- og

Underviisningsvæsenet.

I Begyndelsen af Aaret 1 849 blev af Indenrigsministeriet nedsat

en Gommission til at tage under Overveielse og afgive Forslag om

en nødvendig Udvidelse af det Kongelige Geheimearchivs Locale.

Denne Gommission har udenfor sit oprindelige Hverv blandt

andet andraget paa, at der med samtlige Ministerier maatte indledes

Forhandling om, at alle i civile og militaire, danske og tydske

Departementsarchiver beroende Archivaher, der ere ældre end 1660,

maatte afgives til Geheimearchivet i Egenskab af det gamle Rigs-

archiv , og at der under Afleveringen selv maatte gjøres Forslag til

vedkommende Departementschefer af de afleverende og modtagende

Archivarer om, hvad der maatte være at opbevare eller kassere. —
Herom har Indenrigsministeriet sat mig i Kundskab, og da Geheime-

archivet ressorterer under Gultusministeriet , anmodet mig om at

indlede Brevvexling med de øvrige Ministerier om Sagens Fremme.

Geheimearchivarius Etatsraad Wegener, hvis Erklæring jeg der-

næst har indhentet, har udtalt sig for at bestemme en Aflevering,

der steg ned til 1 7 50, hvilket jeg ogsaa for mit Vedkommende

maae ansee for det rigtigste og med Hensyn til Ministeriernes Be-

nyttelse af deres Archiver ubetæmkeligt, og derhos yttret det Ønske,

at Afleveringerne maatte skee lidt efter lidt og altid efter Specifica-

tioner fra den afleverende Archivar, hvilken Fremgangsmaade jeg
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ogsaa antager for alle Parters Vedkommende at være lige hensigts-

mæssigt.

Efter hvad saaledes er meddeelt, skal jeg i Henhold til hiden-

rigsministeriets Begjæring tjenstligen udbede mig, at (Finantsministeriet)

for sit Vedkommende behageligen ville foranledige Sagen sat i Gang

og fremmet paa den Maade, at Afleveringen skeer af Archivalier

indtil 17 50 og fra Formens Side under Iagttagelse af den af

Indenrigsministeriet og Geheimearchivarius for ønskelig anseete Frem-

gangsmaade , i det jeg tilføier , at Geheimearchivarius Etatsraad

Wegener under Dags Datum er tilskrevet om, med Archivarerne

under de forskiellige Ministerier eller med de Embedsmænd , hvem

Afleveringen betroes, at træffe Aftale om Tiden for Afleveringen og

dennes Iværksættelse.

Kiøbenhavn d. 11*^ April 1850.

J. N .Madvig.

A. Linde.

67.

^24. Juli 1857.

Votum af arkivarerne ved de civile regeringsarkiver i anledning af

sporgsmalet om disses organisation; afgivet i den under ^l'l. Maj 1S57

nedsatte kommission.

Det af Conferentsraad Larsen i Arcliivcommissionen gjorte For-

slag, at fordele Archivsagerne efter 1750 i følgende Archiver:

1. et dansk Archiv 1750—1848.

:2. et do. do. fra 1848.

3. et Archiv for Hertugdømmerne 1750—1848,

4. et slesvigsk Archiv fra I84s.

5. et holsteensk Archiv fra lSi8.

ansee Regjeringsarchivarerne som uhensigtsmæssigt for Aichivalicrnes

pracliske Benyttelse, idet eensartede Sager, som allerede ved den.

mod Archivarernes Ønske, i sin Tid skete Aflevering til Gehcini«'-

archivet af Acter før 1750. ere deelte i ^ Af<leling<*r, derved vilde

blive deelte i 3 Dele.

Del ligger klart for Dagen, al Ar(;liivalier, som en* beslemte

til practisk F^<*nytt<'lse, ikke u«icn meget sloi* VidlloftiglM-d f>g Besvær
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kunne skilles ad efter Aar, medens den rette Adskillelse for saa-

danne Sager bør skee efter Materie og Indhold. Ved at forfølge en

Sags Løb gjennem Journalerne og et Revisionsspørgsmaal gjennem

Regnskaberne vilde Adskillelsen især vise sin Skadelighed.

For Justitsministeriets Departementer samt for hidenrigsmini-

steriets P*^ Departement vilde det, dersom en slig Plan blev indført,

med Hensyn til den Maade hvorpaa Acteringen og Journalføringen

i sammes Gontoirer foregaaer , blive uoverkommeligt at tilfredsstille

disse Gontoirers Begjeringer om Sager. Endnu vanskeligere bliver

det at dele de slesvigske Sager i 1848, og Ministeriet kan vel selv

fordele sine Sager mellem de 2 Archiver, Forslagsstilleren vil lade

det beholde.

Den ærede Forslagsstiller indrømmer ogsaa selv, at for Tiden

ere alle Parter bedst tjente med det bestaaende System,

men henviser til den fjerne Fremtid, hvilket dog Intet synes at be-

tyde, da Sagerne til 1848 i den fjerne Fremtid — altsaa vel om 100.

Aar — maae antages afleverede til Geheimearchivet, saa at Archiverne

Nr. 1 og Nr. 3 da maatte ophøre.

Paa denne Maade vilde den nye Archivorganisation være skadelig,

saalænge den existerede , og næsten ophøre paa den Tid , da dens

Fortrin skulde vise sig, hgesom den efter Afleveringen til Geheime-

archivet fremdeles bestaaende Samling af Sager efter 1848 i eet

Archiv, netop efter 1 00 Aars Forløb vilde vise sin Uhensigtsmæssig-

hed paa Grund af Acternes Mængde. Desuden vilde Planen længe

før den Tid medføre Personalets Forøgelse, hvilket jo Gommissionen

netop saavidt muhgt skal søge at undgaae.

Ligesom man derfor er overbeviist om, at Kn*ke- og Under-

viisningsministeriet ei vil opgive sit nyligen dannede Archivs Selv-

stændighed, saa vel med Hensyn til sin særegne Archivbestyrer,

der ikke — som den ærede Forslagsstiller mener — ved sin For-

flyttelse fra Justitsministeriets Archiv, er fra en virkelig Archivbetjent

blevet en almindehg Gontoirbetjent , som med Hensyn til Localet,

der opbevarer Acter for 57 Aar, og som man derfor ikke, med

Gonferentsråad Larsen, kan betragte som et almindeligt Gontoir-

locale, hvorfra Aflevering maa skee, naar Plads savnes, saaledes

synes den samme Selvstendighed at maatte indrømmes de andre

Archiver for Sager yngre end 100 Aar, hvorimod de ældre, naar

forlanges, kunne afgives til Geheimearchivet, som nu eengang har

det Foregaaende.

Idet denne Livssag for Archivaliernes gode Ordning og practiske



Tillæg. 303

Afbenyttelse indgaaer til Ministeriernes Afgjørelse, maae Regjerings-

arcliivarerne paa det Indstændigste bede Samme at lægge foran-

staaende Bemærkninger paa Hjerte, for at ikke det hele Archivvæsen,

ved en mindre vel overlagt Reform, skal, selv efter Tilendebringelse

af den med uberegnelig Forvirring, Udgift og Arbeide, maaske i 10

Aar forbundne Omflytning, og selv med forøgede aarlige Udgivter,

komme i en Forfatning, hvis Mangler dagligen ville føles og hvis

Fordele ei kunne paavises.

Kjøbenhavn den :24. Juli 1857.

A. Rosenstand Goiske. H. E. Lassen. Bech. Secher.

Th. Erslew.

68.
L>8. September 1860.

Konsejlspræsidiets skrivelse til ministerierne om aflevering til gehejme-

arkivet og dettes kontrol med fremtidige kassationer,

Eflerat der i sin Tid, som det vil være (Justitsministeriet) be-

kjendt, var bleven nedsat en Gommission for at gjøre Forslag til en

Omordning af de under samtlige Regjeringsdepartementer hørende

Archiver, deelte denne Gommission sig i tre Fractioner, der hver

afgav sit forskjellige Forslag. Ved de derom førte Forhandlinger

imellem Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet og Indenrigs-

ministeriet, er man imidlertid kommen til det Resultat, at intet af

disse Separatforslag egner sig til ubetinget at tages tilfølge, hvor-

imod Indenrigsministeriet har fremsat følgende to Forslag til ind-

ledende Skridt i denne Retning, nemlig:

1) at det Kongelige Geheimearchiv skal optage fra

Ministerierne alle Archivalier, som ere hundrede Aar

gamle, og "2) at ingen Gassation af Ministeriernes Archi-

valier maa finde Sted, forinden der er ^ivel Geheime-

archivarius Leiligh<'d til at yttre sig om Gassat ionens

Tilstedelighed.

Geheimearchivarius, Gonferentsraad Wegener, hvis BetaMiknin^

over disse Foislag Kirke- og Underviisiiingsministeriet har indhentet,

har med Hensyn til det første af dem lienledet Opnuerksomlieden
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paa den allerede i Aaret 1850 vedtagne Tidsgrændse for Afleveringen,

nemlig iVaret 1750, ved hvilken det vilde være hans Ønske, at man
kunde blive staaende, hvis den lod sig forene med samtlige Mini-

steriers Interesse, og hvis det med Hensyn til samme af vedkommende

Departementsarchivarer beregnede Locale havde viist sig tilstrække-

ligt, og Modtagelsen var fuldendt. Men da ingen af disse Forud-

sætninger ere givne, idet deels Tidsgrændsen kun for Justitsministeriet

og Marineministeriet er bleven 1750, hvorimod Krigsministeriet har

forlangt at aflevere til 1763, det Slesvigske Ministerium til 1730 og

Indenrigsministeriet nu til 1760, og deels Pladsen har været altfor

knap beregnet, og nogen Omflytning derfor i sin Tid vil blive nød-

vendig, har Geheimearchivarius anseet Geheimearchivet forpligtet til

at underkaste sig de Ulemper og Arbeider, som en forandret Be-

stemmelse af Tidsgrændsen for Rentekammer-Archivaliernes Aflevering

vil medføre. Forsaavidt Ordstillingen i Indenrigsministeriets Forslag

kunde lede til at tænke paa en fremtidig aarlig Aflevering, altsaa i

Aaret 1861 af Archivaher for 1761 o. s. fr., har Geheimearchivarius

forudsat at der ikke var tænkt paa en saadan Bestemmelse, der

vilde medføre de allerstørste Vanskeligheder og en uundgaaelig For-

styrrelse baade i Geheimearchivet og i Departementsarchiverne.

Tvertimod har han antaget , at naar den nu besluttede Aflevering

har fundet Sted (til 1730—50— 60—63), ville alle Archiver i lang

Tid behøve Ro for at komme i Orden, og at man bør holde de

ældre civile Gollegialarchiver for Perioden 1750(30—60— 63)— 1848

samlede, ordnede og registrerede, indtil de i store Afdelinger eller

paa een Gang kunne gaae over til Geheimearchivet.

Det andet Forslag, at ingen Gassation foretages i Departements-

archiverne, før Archivahernes Værdi for Fædrelandets Historie er

undersøgt, har Geheimearchivarius afgjørende anbefalet som en For-

anstaltning, der er praktisk prøvet og uden Vanskelighed lader sig

udføre, naar der blot forud tilstilles Geheimearchivet en Fortegnelse

over de formeentlig cassable Archivalier, hvorpaa Geheimearchivaren,

efterat have gjennemgaaet denne, kan selv eller ved en af sine

Medarbeidere nærmere paa Stedet undersøge Archivalierne.

Idet jeg méd Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet

fuldkommen maa tiltræde Indenrigsministeriets Forslag med de af

Geheimearcliivarius antydede Modificationer, og idet jeg ligeledes med

de to nævnte Ministerier maa ansee det for ønskeligt, at der, for-

inden der skrides til den tilbagestaaende endelige Ordning af Archiv-

væsenet, vedtages de fornødne Bestemmelser i Anledning af begge
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de nævnte Forslag, i hvilken Henseende det vil paaligge mig at

indgaae med en allerunderdanigst Forestilling til Hans Majestæt

Kongen, tør jeg om disse Forslag udbede mig (Justitsministeriets)

Yttringer behageligen meddeelte.

Gonseilspræsidiet, den 28*^® September 1860.

C. Hall.

69.
20. Marts 1861.

Kongelig resolution, med fore>tilling. angående henlæggelsen af det konge-

riget vedkommende arkivvæsen under indenrigsministeriet.

De Kongerigets Ministerier underlagte Archivforretninger ere for

Tiden fordeelte saaledes , at der for hvert af de 3 Ministerier be-

staaer et særeget Archiv, hvis Bestyrelse er underlagt vedkommende

Ministerium. Forholdet er specielt ordnet saaledes, at hidenrigs-

ministeriets Archiv modtager Archivalier fra Indenrigsministeriets og

Finantsministeriets forskjeUige Expeditions- og Revisionscontoirer,

dog med Undtagelse af Indenrigsministeriets 1
^*® Departements Gontoir,

som afgiver sine Archivalier til Justitsministeriets Archiv; fremdeles

opbevares i dette Archiv Archivalier fra det 16'^^ \1^^, 18^^® og \9^^

Aarhundrede, som angaae Finants-, Landbo-. Forst- og Jagt-, Skatte-,

Told-, Industri-, Havne- og Golonialvæsenet, hidrørende fra de ældre

Gollegier, under hvem disse Grene af Statsstyi'elsen i Tidernes Løb

have været henlagte, navnlig Rentekammeret, Generaltoldkammer-

og Gommercecollegiet m. fl. — Justitsministeriets Archiv modtager

Justitsministeriets og Indenrigsministeriets 1^*® Departements Archivaliei-

fra 1848 og indeholder derhos det forrige Kongelige Danske Gan-

cellies Archivalier fra 1750 til 1848, dog med Undtagelse af Gan-

celliets 1^*^ Departements Archivalier (de geistlige Sager) fra 1800 til

1848. — Kirke- og Underviisningsministeriets Archiv indeholder

Archivalier fra bemeldte Ministeriums 1**® Departement samt fra Gan-

celliets 1 **^ Departement fra 1800 til 1848; hvorimod de Ministeriets

øvi'ige Departementer vedkommende Archivalier endnu opbevares i

de paagjældende Gontoirer.

Som Ministeriet tillod sig at l)enia'rke i Motiverne til det L'il-

kast til Lov om Lønninger for de ved Kongerigets Archivvæsen an-

satte Embedsmænd, der, efter at være vedtaget af Rigsdagen, un<ler



306 Tillæ&•

19. f. M. har erholdt Deres Majestæts allerhøjeste Stadfæstelse, har

Opmærksomheden i længere Tid været henvendt paa ØnskeHgheden

af at gjennemføre en Omordnmg med Hensyn til de Kongerigets

Archivvæsen vedkommende Forretninger, saaledes at disse, i Lighed

med hvad alt for Revisionsvæsenet og Kassererforretningerne er skeet,

samles under een fælles Bestyrelse, hvorved en større Eensartethed

i Sagernes Behandling vil kmme opnaaes.

Efter at nu den ovennævnte Lov, hvorved en saadan Om-

ordning af Kongerigets Archivvæsen er forudsat, er udkommen, har

man maattet ansee det nødvendigt, at Overbestyrelsen af det samt-

lige Kongerigets Ministerier vedkommende Archivvæsen henlægges

under eet af Ministerierne, navnlig Indenrigsministeriet, og har man

derfor indledet Forhandling med Justitsministeriet og Kirkeministeriet

for at erholde disses Samtykke til denne Foranstaltning, Ugesom man

fremdeles er traadt i Forhandling med Finantsministeriet for at

opnaae en Forandring i det for Tiden bestaaende F'orhold, hvorefter

hidenrigsministeriets Archiv tilhge har modtaget Archivalier fra sidst-

nævnte Ministerium, hvilket ikke er stemmende med den Sondring

mellem de Monarchiet vedkommende fælles og de Kongeriget ved-

kommende særlige Anhggender, som nu i de fleste Grene af For-

valtningen er gjennemført.

Medens den sidstnævnte Forhandling endnu ikke er ført til Ende,

har den med de to førstnævnte Ministerier førte Brevvexling ledet

til det Resultat, at bemelte Ministerier have samtykket i, at Be-

styrelsen af det Kongerigske Archivvæsen samlet underlægges Indenrigs-

ministeriet fra den Tid, Loven om Lønninger for de ved Kongerigets

Archivvæsen ansatte Embedsmænd træder i Kraft, nemlig fra den

P*® April d. A., dog saaledes at Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet til dette sit Samtykke har knyttet det Forbehold, at den

nuværende Archivbestyrer under bemeldte Ministerium, saalænge^

han forbliver i denne Stilling, vedbliver at staae som selvstændig

Embedsmand under oftnævnte Ministerium, og at som Følge heraf

først ved indtrædende Vacance Postens Besættelse . overgaaer til

Indenrigsministeriet.

I Henhold hertil skal Ministeriet, som ikke fmder noget Væsent-

ligt at erindre imod det af Ministeriet for Kirke- og Underviisnings-

væsenet tagne Forbehold, derfor herved tillade sig allerunderdanigst

at indstille:

at det allernaadigst maatte behage Deres Majestæt at resolvere,

at det Kongerigets Ministerier vedkommende Archivvæsen fra
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|ste ^prii (\^ \ at regne samlet henlægges under Indenrigs-

ministeriets Bestyrelse, dog saaledes, at den nuværende Archiv-

bestyrer under Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæ senet,

saalænge han forbliver i denne Stilling, vedbliver at staae som

selvstændig Embedsmand under bemeldte Ministerium.

Indenrigsministeriet den 1
9**^ Marts 1861.

Allerunderdanigst

D. G. Monrad.

Muller.

Indstillingen bifaldes.

Christiansborg d. 20. Marts 1861.

Frederik R.

70.
22. Maj 1863.

Instnix vedkommende de under indenrigsministeriet henlagte arkivers

bestyrelse.

Efterat den ved Kirke- og Underviisningsministeriets Skrivelse

af 6. August 1857 nedsatte Gommission til at gjøre Forslag om de

praktiske Regjeringsarkivers Organisation under 5. Decbr. s. A. havde

afgivet sin Betænkning, uden at det var lykkedes Gommissionen at

forene de forskjellige under Arbejdet fremkomne Anskuelser til et

fælles Forslag, og efterat de til en hvilkensomhelst Ordning nød-

vendige Forarbeider navnlig med Hensyn til Indenrigsministeriets

Arkiv ere om end ikke tilendebragte dog vidt fremskredne, har Mini-

steriet, til hvilket i Overeensstenynelse med Loven af 1 9. Febr. 1 86

1

Overbestyrelsen af Kongerigets Arkivvæsen er overgaaet, taget dette

Forhold i sin Heclhed under Overveielse og derom vedtaget følgende

Bestemmelser:

1. Indtil den ved Loven af 19. Fel)r. 1861 tilsigtede Forening

af de under Indenrigsministeriet henlagte Arkiver fuldstændigt k;ui

gjennemføres, skal Forholdet mellem de 2**® nuværende Gonloirer —
det fra Justitsministeriet overtagne under Gontoirchef , Gancelliraad

Secher og Indenrigsministeriets tidligere Arkivoontoir under Fuldma^gtig

Grundtvig — hver for sig directe staae under Indenrigsministeriet,

med hvilkel al Forhandling gaaer gjennem Ministeriets Secrelariat. De

20*
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beholde hver for sig deres nuhavende Lokaler og benævnes Arkiv-

contoirets 1'*^ og 2*^^" Afdeling.

2. „Arkivcontoirets P*^ Afdeling" bestyrer:

a. det forhenværende danske Cancelhes Arkiv fra 1750— 1850.

b. Justitsministeriets Arkiv efter 1850, hvorfra de fra Indenrigs-

ministeriets 1. Departement afgivne Sager udsondres og af-

leveres.

c. alle saavel ældre som nyere Arkivalier, som efter Kirke- og

Underviisningsministeriets Bestemmelse maatte blive afgivne fra

det under samme endnu bestaaende særlige Arkiv.

7)-,Arkivcontoirets 2*^^° Afdeling" bestyrer:

a. Kamrenes forenede Arkiv.

b. Indenrigsministeriets Arkiv, hvorunder de sammes første Departe-

ment vedkommende fra Arkivcontoirets P*® Afdeling afgivne Sager

indlemmes.

c. Finantsministeriets Arkiv.

4. Forinden en endelig Opstilling finder Sted, skulle alle Arkiv-

sager, der ere ældre end Aaret'1750, enten kasseres under Iagt-

tagelse af de derfor foreskrevne Regler — eller afgives til Geheime-

arkivet.

Indenrigsministeriet, den 22. Maj 1863.

Orla Lehmann.

71.
5. Febr. 1869.

Bekendtgørelse angående arkivvæsenets henlæggelse fra indenrigsministeriet

til ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet.

Under Dags Dato har det behaget Hans Maj. Kongen aller-

naadigst at bifalde, at Bestyrelsen af det Ministerierne vedkommende

Archivvæsen, som hidtil har henhørt under Indenrigsministeriet, fra

d. 1**® April 1869 at regne henlæ^gges under Ministeriet for Kirke-
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og Undervisningsvæsenet. Hvilken allerhøjeste Resolution herved

bringes til almindelig Kundskab.

Gonseilspræsidiet den 5*^ Februar 1869.

G. E. Krag -Juel -Vind- Frijs.

I den af folketingets udvalg den 25, Marts 1870 afgivne betænk-

ning over ^Forslag til lov om lønninger for de i ministerierne med
undtagelse af udenrigsministeriet, krigsministeriet og marineministeriet,

ansatte embeds- og bestillingsmænd'' hedder det i denne anledning:

. „At Archivvæsenet, der hidtil har henhørt under Indenrigsministeriet,

nu er henlagt under Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsenet, kan

Udvalget ikke Andet end bifalde, navnlig forsaavidt man derved nærmer

sig den formeentlig heldigste og naturligste Ordning af dette Forhold,

nemlig at sætte Ministerialarchiverne i nærmere Forbindelse med det nu-

værende Geheimearchiv".

(Rigsdagstidende 1869—70, Tillæg R. 094.)

72.
2± December 1SS2.

Kongelig resolution om foreningen af de under undervisningsministeriet

sorterende arkiver. under en fælles bestyrelse.

Paa derom af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet

nedlagt allerunderdanigst Forestilling har det behaget Hans Majestæt

Kongen allernaadigst at bifalde, at Geheimearkivet fra 1**® Januar

1 883 samles med Kongerigets Arkiv under en fælles Bestyrer med

det Formaal for Øje senere hertil at lægge de andre af Rigets

Gentraladministration fremgaaede Arkiver. Gehejmearkivarius over-

tager fra samme Tidspunkt Stillingen som Arkivar ved det samlede

Arkivvæsen, og der foretages en Omfordeling af do i Geliejme-

arkivet og Kongerigets Arkiv for Tiden beroentie Arkivalier, saaledes

at hint i det Væsentlige kommer til at omfatte følgende Grupper:

a) Arkivalierne, ældre end IGGO; b) Arkivalier, vedkonunende af-

staaede Lande og Kolonier; c) Arkivalier vedkonunende Udenrigs-

politik og Forsvarsvæsen eller liidrørende fra Krigsforhold; det I«'

derimod de civile Kollegiers og Ministeriers (undtagen Udenrigs-

ministeriets) Arkivvæsen fra HiOO af. Under Arkivarens særlVge

Bestyrelse henlægges Kongehusets Sager fi.i Begyndelsen af dette
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Aårhundrede samt saadanne ældre Kongehuset vedkommende Arki-

valier, som det maatte anses for rettest at unddrage Offenthgheden.

I en ny histrux for Arkivaren fastsættes nærmere Regler med Hen-

syn til Adgangen til det samlede Arkiv , saaledes at denne i visse

Tilfælde vil kunne tilstedes af Arkivaren, i andre derimod vil ud-

kræve Ministeriets Tilladelse , medens den fremdeles som hidtil for

de under Arkivarens særhge Bestyrelse henlagte Sager i hvert enkelt

Tilfælde vil være at bestemme ved allerliøjeste Resolution.

(Ministerialtidenden 1882 A, s. 214.)
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Fortegnelse over aktstykkerne.

Side

1. Brudstykker af arkivregistraturer fra Erik af Pommerns tid . . 199.

2. Kancelliordning fra tiden før 1523 2()().

3. Andreas Globs beretning om sin sendelse til arkivet pa Sege-

berg. 28. Febr. 1523 205.

4. To breve til Knud Rud om den på Kobenhavns slot efter ind-

tagelsen forefundne uorden med hensyn til de her opbevarede

brevskaber. 6. og 11. Febr. 1537 206.

5. Brev fra sekretæren Jesper Brokman til Kristian III om breve

på Kalundborg. 12. Jan. 1541 207.

6. Dokumenter, udtagne af hvælvingen på Gottorp efter landdagen

i Slesvig. Nov. 1545 208.

7. Kong Kristian III sender fra Koldinghus sin råd Andreas Barby

efter breve i arkiverne på Sælland. 12. Jan. 1546 200.

8. Kanslerens fortegnelse over breve og forpligtelser, givne -os'"

(rådet) af kongen. 1547 210.

9. Breve vedkommende Sønderjyllands historie hentes fra Kalund-

borg til Kobenhavn. 15. Juni 1556 211.

10. Breve fra de to arkiver, vedkommende Slesvig stift og Ham-

borg. 1556 211.

11. Kongebrev om udtagelsen af breve ved sekretæren Lage Brok-

kenhus. 21. Sept. 1558 21(J.

12. Lanebevis på breve fra Folen. 5. Okt. 1561 217.

13. Kongebrev til Kasper Fuchs om udtagelsen af breve på Gottorp.

28. Fébr. 1562 218.

14. Kongebrev om udtagelsen af bieve ved dr. Hjeroniiiius Tbenner.

16. April 1564 2ls.

15. Kongebreve om et efter.syn af hvælvingen på Gottorj) ni. m.

18.— 19. April 1566 219.

16. Breve udtagne af liva-h ingen i»;i Gottorp (indlagte igen 31..Juli

15(;7). 8. Okt. 1566 220.

17. Kongebrev om indlæggelsen af vi.-^se akter i fælleshvælvingen

pa Gottorp. 11. Sept. 1567 221.

18. Inventarium på Kahuidi»org Fole. 10. Maj 1580 222.

19. Kongebrev om arkivets bortflytning fra Folen. <». Maj Kk*^2 . . 223.

20. Inventarium pa Kalundborg Fole. lo. Juni 1592 223.
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Side

;21. Kongebrev om overlevering af rigskanslerens arkiv til Arild

Hvidtfeld. 30. Maj 1586 224.

22. Kongebrev om Roskilde stiftsbreves overlevering. 10. Juni 1588 225.

23. Kongebrev om at kansleren skal låne nogle af Roskilde stifts-

bi:eve. 30. Juli 1590 226.

24. Kongebrev om udskrift af rigens bøger, udfærdigede under

rigens segl. 29. Avg. 1590 226.

25. Oversigt over indholdet af forskellige brevkister i kancelliet.

c. 1590 227.

26. Kongebrev med opfordring til alle stænder at støtte Nils Krag

med bidrag af aktstykker til den danske historie. 29. Juni 1594 231.

27. "Nils Krags bestalling som rigets historiens. 31. Juli 1594 .... 232.

28. Lånebevis på dokumenter af hvælvingen, udstedt af Nils Krag

til Avgustus Erich. 14. Okt. 1594 233.

29. Lånebevis på protokoller af tyske kancelliarkiv, udstedt af Bene-

dikt Ahlefeld til Avgustus Erich. 16. Juni 1600 234.

30. Kongebrev til en dansk og en tysk kancellisekretær om at

gennemse hofråden Jonas C-harisius's efterladte breve og udtage

hvad der vedkom riget. 7. Dec. 1619 234.

31. Iver Vinds bestalling og ed som øverste" sekretær i danske

kanceUi. 13.— 14. Dec. 1626 235.

32. Kong Kristian IV vil have en obligation taget ud af „brev-

kammeret" eller „hvælvingen" i København. Kansleren har

nøglen hos sig, hvor han så er. 28.—30. Nov. 1634 236.

33. Kansleren sender nøglen til sit kammer i kancelliet til kongen,

for at nøglen til hvælvingen, som hænger i kammeret, kan

blive udtagen. 25. Marts 1641 : 237.

34. Gregorius Grogers bestalling som sekretær og arkivar ved det

ny oprettede kongehge kancelli i Flensborg. 21. JuH 1648 . . . 238.

35. Kongelig kundgørelse om kancelliets og arkivets flytning fi'a

Flensborg til Gliickstadt. 10. Febr. 1649 239.

36. Brudstykke af Theodor Lentes projekt til ordningen af det

tyske kancelliarkiv. c. 1650 240.

37. Den svenske afsending Magnus Dureels relation om kancelHerne

i Danmark. 1653—54 ^ 243.

38. Fredrik Wolfs bestalling som sekretær og arkivar i det tyske

kancelli. 7. Marts 1660 245.

•39. Mikkel Skovs optegnelse om at rigsrådets arkiv af kongen før-

tes fra rådstuen op på slottet. 20. Okt. 1660 146.

40. Af en påtænkt kancelliinstrux. 1660 247.

41. Jens Sørensens bestalling som brevkammerforvalter på rente-

kammeret. 16. Febr. 1661 '• 249.

42. Henrich Kirchows beretning om hvælvingen på Gottorp og dens

åbning. 24. Sept. 1661 250.

43. Peder Schumachers bestalling som arkivar og bibliothekar.

8. Marts 1664 252.

44. Af Fredrik Gabels skrivelse til kong Fredrik IV angående konge-

loven (om begivenheder 1670 og 1699). c. 1705 2-53.
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Side

45. Burchard Xiederstetts bestalling som fælles arkivar på Gottorj).

7. Juni 167U :254.

4<t. Det ^forste kammer" i arkivhvælvingen registreres og de der

fundne regnskaber bringes op i rentekammerarkivet over biblio-

theket. 1672. .

.* 255.

47. Fredrik Wolfs forslag til indretning af et udvidet gehejme-

arkiv. 1676 257.

4s. Fredrik Wolfs bestalling som gehejmearkivar. 8. Apiil 1676 . . 262.

49. Thomas Bartholins bestalling som arkivs'ekretær. 29. Avg. 1684 263.

.5(J. Kongebrev om Johan Moths udnævnelse til arkivar i det tyske

kancelli samt ved arkiverne i fyrstendømmerne og grevskaberne.

7. Decbr. 1689 . . ^ 263.

51. Fredrik Rostgårds bestalling som gehejmearkivar. 17C)0 .... 264.

52. Af oversekretær Krist. Seliesteds forestilling til kongen om tyske

kancelhs organisation. Jan. 1702 268.

.53. Kong Fredrik IV's brev til storkansleren U. A. Holstein om Host-

gårds afskedigelse. 17. Jan. 1725 270.

54. Eskel Lohmans fortale til repertoriet over det gottorpske fælles-

arkiv. 1. Avg. 1733 271.

55. Inventarier over kollegiernes arkiver. 1742 274.

56. Kongebrev til danske selskab om adgang til rigets arkiver m. ui.

24. Febr. 1747 278.

•57. Kongebrev om gehejmearkivets overlevering til Langebek og

om dets videnskabelige benyttelse. 5. April 1748 279.

58. Kongebrev til .archivarius Jakob Langebech " om en ordning

af gehejmearkivets dokumenter og om dets lokaliteter. 29, Nov.

1748 281.

.59. Påtænkt instrux for de ved de nve kamre ansatte arkivarer.

1771
".

282.

«i(). Kabinetsordre om gehejmearkivets henlæggelse under kongens

kabinet. 18. Decbr. 1771 284.

61. Der nedsættes en kommission angående en mulig anden for-

deling af visse arkivalier. 21. Avg. 1804 285.

r)2. Skrivelse fra Thorkelin til kancelliet om gehejmearkivets for-

mentlige bestemmelse. 16. Maj 1809 2sr..

63. Kongelig resolution, med forestilling, angående gehejmearkivets

henlæggelse under kirke- og undervisningsministeriet. 22. Juli

1848 290.

6k (iehejmearkivar G. Wegeners skrivelse til minisferiol <»m arkivets

videnskabelige brug. 10. Avg. 1848 292.

<>5. Kommissionsbetænkning angående en udvidelse af ^gehejme-

arkivets lokaliteter m. m. 21. Juli 1849 2'.Hi.

6«;. Undervisningsministeriets skrivelse til de andre ministerier an-

gående en aflevering af arkivalier indlil 17r>() til gehejmearkivet.

11. April 1850 '^^*^-

tl7. Votum af arkivarerne ved de civile regeringsarkiver i anlediiin-^'

af sporjjsmalet om disses organi-sation; afgivet i den under 22.

M;ij ls.')7 nedsatte kommission. 21'. Juli 1S57 -'''»I-
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Side

68. Konsejlspræsidiets skrivelse til ministerierne om aflevering til

gehejmearkivet og dettes kontrol med fremtidige kassationer,

^8. Septbr. 1860. ^ 303.

69. Kongelig resolution, med forestilling, angående henlæggelsen

af. det kongeriget vedkommende arkivvæsen under indenrigs-

ministeriet. 20. Marts 1861 305.

70. Instrux vedkommende de under indenrigsministeriet henlagte

arkivers bestyrelse. 22. Maj 1863 307.

71. Bekendtgørelse angående arkivvæsenets henlæggelse fra inden-

rigsministeriet til ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet.

5.'^Febr.J869 • • • • 308.

72. Kongelig resolution om foreningen af de under undervisnings-

ministeriet sorterende arkiver under en fælles bestyrelse. 22.

Decbr. 1882 309.
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Register.

Ågård. Jens, arkivsekietær ved dan-

ske kancellis aikiv 10(3, 166.

Agesen, Fredrik Vilhelm, arkivar og

kasserer ved marineministeriet, f

1880 187.

— Peter Kristian Rasmus, chef for

admiralitets- og kommissariats-

kollegiets depeche- og arkivkontor,

etatsråd, f 1^30 186.

Alborghus, se arkiver.

Abildgård. Søren, arkivtegner, f 1791

83-84, 86, 102, 164.

Akershus, se arkiver.

Amthor, Kristoff Heinrich, professor,

historiograf, præsident i Rens-

borg, t 1721 75, 191, Trl.

Anders, sekretær hos kong Hans
1-2.

Arentzen, Gunder Avgust, kasserer

og arkivar i krigsministeriet, f 1879

som etatsråd 122, 183.

Arkiver,

på Alborghus 28.

på Akershus 4.

på kongsgården i Bergen 11.

i landblokken på Femern 15.

i Flensborg 37, 192. 238-40; jfr.

arkivet i Gluckstadt.

på Glucksburg 91, 131. 143: jfr.

tyske kancellis arkiv og gehejme-

arkivet.

i Gluckstadt 37, 45, 53, 107-8,

192-3, 239-40; jfr. arkivet i Flens-

borg,

på Gottorj), („fælleshv.ælvingen",

overrettens) 13-15, 23-25. 32-33,

35. 37. 44-46, 53-54, 74-78, 80-81.

107-8, 116-17, 131, 143, 188-95.

208, 215, 218-20, 222, 250, 254,

271-274, 281-82, 288-89.

Arkiver.

på Haderslevhus 32.

på Kalundborg 7, 9-12, 19-20, 22-

24, 26, 199, 210-11, 215, 217-18,

222-23.

i Kiel 87, 131; jfr. tyske kancellis

arkiv og gehejmearkivet.

på Københavns slot 10-11, 17-24.

26, 30-31, 35, 38-42, 46-48. 210.

214, 216-17, 222, -252, 255-56;

jfr. arkivet på Rosenborg og

gehejmearkivet.

på Koldinghus 17.

på Lundegård 28.

i Oldenburg 53.

på Rosenborg 47-65; jfr. arkivet

på Kobenhavns slot, gehejme-

arkivet og historiografernes ar-

kiv.

i Roskilde domkirke 9. 225-2(i.

pu Segeberg 13-14.

på Tondeihus 25.

i Viborg domkirke 15. 28.

på Vordingborg 7-9, 11.

Arkiv, admiralitetets (på holmen)

57-58, l()S-9. 112, 1S4-85.

— generalkoiiimissai iatet for soeta-

tens (på h(ilmen) 65-66, lOi), 111-

12, 1S.5.

— admiralitets- og kommissariats-

kollegiets 115. 119, 1S.VS7.

— marineministeriets (pa jjolmen.
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senere i provianthuset) 136, 140,

142-45, 303-5.

Arkiv, danske selskabs (i ordens-

kapitlets gård, siden i gehejme-

arkivet) 130.

— finanskollegiets 114-15, 134; jfr,

rentekammerets arkiv.

— ^fællesarkivet" , se arkivet på
Gottorp.

— gehejmearkivet 65-66, 68, 70-104.

114, 123-36, 139-43, 145-47, 158-65,

257-67, 279-82, 284-304, 308-10; jfr.

arkivet på Københavns slot og på

Rosenborg.

^- gehejmekabinets 130, 297.'

— generalstabens kårtarkiv (i pro-

vianthuset) 143.

— historiografernes, „det kongl. ar-

kiv'' (i universitetsbibliotheket)

35, 51.

— det historisk -genealogiske (i oi'-

denskapitlets gård, siden i gehejme-

arkivet) 128. 130, 298.

— hofrettens (i kancelhbygningen,

senere i rettens hus) 66, 1 13, 275,

— holstenske ministeriums 143.

— indenrigsministeriets, se rente-

kammerets arkiv.

— justitsministeriets, se danske kan-

cellis arkiv.

— kamrenes (dansk, norsk og tysk)

114.

— kamrenes forenede (finanskoUe-

giet, rentekammeret, generaltold-

kammeret og bjergværkskollegiet)

115, 282-84; jfr. rentekammer-

arkivet og kongerigets arkiv.

— danske kancellis (justitsministe-

riets) 38-43, 46, 48, 55, 60, 62,

64-66, 81, 101-6, 113-15, 121-22,

129-30, 133-38, 166-70, 243-44, 247-

• W, 275, 285-88, 297-99, 301-8 (jfr.

kongerigets arkiv);

— tyske kancellis 37, 42-46, 48-49,

52-55. 58, 60-66, 68-69, 91, 101-2,

106-7, 112-16, 121, 129, 131, 143,

178-81, 240-49, 2f;2-64, 268-70, 275,

286-88, 297-98.

Arkiv, kirke- og undervisningsmini-

steriets 137, 301-5, 308.

— kommercekollegiets 115, 177.

— kongerigets 137-39, 146, 168, 170,

173-75, 307-10; jfr. kancelliarkivet

og rentekammerarkivet.
'— krigskollegiets og krigskancelliets

(på Københavns slot, senere i

kancellibygningen og proviant-

huset) 57-58, 65-66, 108-9, 120,

^ 131, 182, 276.

— generalkommissariatet for land-

etatens (i admiralitetsbygningen,

sen,ere i gården bag Rørsen) 65-66,

109-10, 112, 120, 140, 182-83.

— generalitets- og kommissariats-

kollegiets 115, 120, 122, 183.

— krigsministeriets (i Slotsholmens

vagtbygning og i provianthuset)

140-42, 144-45, 184, 303-5.

— Kristian IFs i Miinchen 103.

— marineministeriets, se admirali-

tetsarkivet.

— matrikels- (i bibliotheksbygningen,

i kancellibygningen og i proviant-

huset) 57, 67, 115, 117-18, 142,

176-77, 277.

— partikulærkamrets 67.

— det Rantzov'ske 131.

— rentekammerets (i den gamle

kancelli- og renteribygning , i bi-

bliotheksbygningen , i det nye

arkivhus, i kancellibygningen, nu

i provianthuset) 42-43, 48, 55-57,

63-67, 69. 87, 104, 108, 115, 117-

21, 129, 131, 133-34, 136-39, 142-

43, 170-75, 249, 255-56, 277, 285,

287, 297, 299, 301-8; jfr. kamrenes

forenede arkiv og kongerigets

arkiv.

— rigens kanslers 40, 42, 224, 226.

— rigsrådets 40, 246.

— skatkammerets , se rentekam-

merets.

— slesvigske ministeriums 301-5.

— udenlandske departements (i kan-

cellibygningen) 101-3, 113-15. 179-

81, 286-87, 297.
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Arkiv, udenrigsministeriet? (på Ama-

lienborg) 140. 143-45. 181, 298.

Asser, Erik Lams kapellan 2.

Bagge. Oluf Olufsen, arkivar ved

generalkommissariatet for land-

etaten, t 1775 183.

— Svend Olufsen, arkivar ved gene-

ralkommissariatet for landetaten

110. 115, 183.

Balle, Peder Mollerup, konduktor

vedlandrnålingsarkivet. f 1765 176.

Barby. Andreas, tysk rad. f 1559 23,

155, 188, 209-10. 216.

Barfod. Povl Fredrik, fuldmægtig ved

rentekammerarkivet 175.

Bartholin, Thomas, antiquarius re-

gius, arkivsekietær . f 1690 47,

49-51. 71. 159. 263.

Bech. Hans Frandsen, arkivar i sles-

vigske ministerium 134, 180, 303.

Becker, Tyge Alexander, arkivar ved

det historisk- genealogiske arkiv,

t 1869 101. 128. 165.

Behn, Karl Henrik Kasper, arkivar

ved tyske kancelli, postmester i

Flensborg 180.

Behrmann, Hans Henrik, arkivar ved

tyske kancelli, t 1836 KX), 116, 180.

Bentsen. Hans Sørensen 57.

Benzon (Bentsen), Nils, assessor i

kammerkollegiet, f l'OS som ge-

hejrnerad, riddei' etc. 56, 170.

Bergau, Hans Henrik, arkivsekretær

ved tyske kancellis arkiv, land-

skriver i Tønning, f 1747 106. 179.

Bergen, se arkiver.

Berner. Abel, kongelig sekretær, lek-

tor i Slesvig domkapitel, f 1»»11

25, 32, 190.

Bertelsen. Bartolomæus. fuldmægtig

ved søetatens generalkoniniissa-

riat. t 1759 185.

Beyer. Jørgen (Georg), sekretær hos

hertug H;in<. t 1587 25. 1S9,

220-21.

Bie, Mads, arkivar ved adiiiir;tlitets-

og kommissariatskollegiet, kom-

missariatssekretær 186.

Bierman, Konrad, se Ehrenschild.

Boldek (Boldig), Hjeronimus, tysk

sekretær, f 1574 som borgemester

i Haderslev 25, 189, 208-9.

Borch , Hans , arkivar ved danske

kancelli, justitsråd, f 1778 113, 167.

Borneman, Filip Julius, sekretan' i

tyske kancelli, f 1652 157.

Bråde. Sten. lensmand på Kalund-

borg 24. 222-24.

Brammer.Hinrich.gottorpsk kammer-

sekretær og arkivar, etatsråd 191,

Breding. Nikolaj, registrator ved

kammerarkivet, f 1797 som land-

skriver i Ejdersted 174.

v. Breitenau, Kristoffer Gensch, ge-

hejmeråd 53-54, 76.

Breyer. Jakob, arkivar og assessor

i Gluckstadt. f 1709 193.

Broager, Jonas, arkivar ved rente-

kammerets arkiv, f 1791 117. 172.

174.

Brock, Jens, arkivar ved danske

kancelh, 1 1780 85, 106, 113, 167-68.

Brokkenhus, Lage. til Folderup. se-

kretær 23, 216-17.

Brokman, Jesper (Kasper), øverste

sekretær, f 15^>'^ l-"i'^' '^^''^' -1^-

Brorson, Peder Stenfeldt. anden re-

gistrator ved rentekammerarkivet.

konsumptionskasserer i Holba'k

175.

Bruun, Thomas Thomsen, kancellist

ved danske kancellis arkivkontor.

t 1867 1(19.

Bugge, Thomas, konduktor ved land-

malingsarkivet. f 1n15 som etats-

råd 115, 17«-,.

Borresen, Nils. registrator ved su-

etatens generalkommissariiit 111.

185.

Calumlan. Karl Kristian Fredrik,

fuldmægtig ved kongerigets arki\-

konlor 170.
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Carstens, A. G., oversekretær i tyske

kancelli 85, 87, 194.

— Kristian (xottfried, sekretær og

arkivar ved overretten på Gottorp,

kansler ved overrettén, konferens-

råd, t 1795 194.

Charisius, Jonas, hofråd 234.

Ghristtreu, Fredrik Julius, registrator

ved matrikelkontoret, f 1871 177.

Gorper, Georg, hertug Adolfs sekre-'

tær, borgemester i Kiel 25, 189,

209.

Grøger (Kriiger), Gregor, sekretær

og registrator ved kancelliet i

Flensborg, amtmand i Pinneberg

37, 192, 238-40.

Gypræus (Kopperschmidt), Hjeroni-

mus 33.

— Johan Adolf 34.

— Pavl 33-34.

Dan, Erik Kristian, arkivar ved sø-

etatens samlede arkiv, kancelliråd,

departementssekretær 185.

Danrop, Melkior, grev Kristoffers

kansler 151.

Dittmann, Johan Eckart, fuldmægtig

ved krigsministeriets arkiv, f 1877

142, 184.

Drahtzieher, se Tratziger.

Dreyer, Jens Povlsen, brevkammer-

skriver, t 1749 171.

Dræby, Frans, arkivar ved kommerce-

koliegiet, etatsråd, f 1814 177.

Durell, Magnus, svensk afsending 243.

Ebbesen,' Jens, fuldmægtig i rente-

kammerarkivet, renteskriver, kam-

merråd 174.

V. Eggers, Friedrich Ludvig, arkivar,

råd ved overretten på Gottorp

116-17, 194.

v. Ehrenschild, Konrad Bierman, ge-

hejmeråd 46, 191. 269.

Einarson, Haldor, kopist ved ge-

hejrnearkivet, sysselmand på Is-

land 97.

Eisenberg, Elias 219-20.

Ellerin, Anna Margrete, Fredrik

Wolfs 158.

Emmer, kapellan 1175 2.

Engelsted, Jakob Villads, registrator

ved danske kancelli, f 1854 169.

Erich , Avgustus , kammersekretær,

t 1602 33, 156, 233-39.

Erichsen, Jon, konferensråd 87, 175.

— Ludvig, anden registrator ved

rentekammerarkivet , fuldmægtig

ved kammerkancelliet 175.

Erik Menvæt, konge 6.

Eriksøn, Morten, slotsfoged på Ka-

lundborg 224.

Ernst, J. K., generalbygmester 64.

Erslew, Thomas Hansen, arkivar

ved kultusministeriet, f 1870 134,

J37, 169, 303.

Eskil, biskop 1135 2.

V. Eulenov, Andreas, tysk sekretær

1544 23.

Fåborg, Hans, sekretær, f 1516 12.

Feilberg, Gustav Johan Ludvig, arki-

var ved krigsministeriet, kaptajn

184.

Femern, se arkiver.

V. Ferber, G. F., legationsråd 85.

Fischer, J. K. H., minister for kirke-

og undervisningsvæsenet 144.

— Mette,- Arne Magnussens 160.

Fleischer, Tobias, kongelig sekretær,

kammersekretær hos prins Jørgen

54, 191.

Flensborg, se arkiver,

Flindt, Henrik, registrator ved dan-

ske kancelli 169.

Frank, Nikolaj, kancelliforvalter 105,

166.

Fredrik I, konge 13, 14.

Fredrik III, konge 35 ff., 39, 246.

Fredrik IV, konge 58, 104, 270.

Fredrik, kong Valdemar Fs nota-

rius 2.

Frensen-, Hans Nikolaj, sekretær og

arkivar ved overretten på Got-
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torp, landfoged på Silt, f 1833

195.

Friedrich, Johan, tysk sekretær 190.

Fris, Johan, kongens kansler, f 1570

27, 151, 207. 210, 216. 229.

— Kristian, kongens kansler, tl616

152, 223-24, 233.

— Kristian, kongens kansler, f 1639

152, 236.

— Nils, øverste sekretær, f 1639

154.

Fris (Friese), Nikolaus, brevkammer-

skriver, t 1721 57, 63, 171.

Frost, Hans Henrik, arkivar ved

danske kancelli, kancelliråd, in-

spektør ved vajsenhuset etc, f

1825 167-68, 285-88.

Fuchs, Kasper, tysk sekretær 24,

188. 208, 218, 220-22.

Fiirsen, Friedrich, sekretær og arki-

var ved overretten på Gottorp, f

1833 195.

Gabel, Fredrik, gehejmeråd 253-54.

— Kristoffer, rentemester 39, 40,

24f^47.

V. Gerstenberg, Fred. Andr. Vilh.,

forestår kommercekollegiets arkiv,

toldforvalter i Elmshorn 177.

Gjordsen. se Gortze.

Gjoe, Kristoffer, arkivar ved rente-

kammerarkivet, justitsråd 173, 175.

Glob, Anders, rentemester 14, 205-6.

Gliicksburg. se arkiver.

Gliickstadt se arkiver.

Gorne. Johan Didrik, arkivar ved

ailmiralitets- og kommissariats-

kollegiet, generalavditør og gene-

ralkrigskommissær 185.

Gottorp, se arkiver.

Gram, Hans, gehejmearkivar. f 174S

71-Sl, 160-61, 272, 279-Sl.

Grand, Jens, erkebisp 4-r).

GrifTenfeld, Peder Sciiumacher.f 1699

41-42, 46, 59, 71, KK), 158, 252-53,

255.

Grotschilling, Benedikt, konstkam-

merforvalteV 22.

Grove, Johan, registrator, departe-

mentssekretær i søetatens general-

kommissariat, etatsråd, f 1784 185.

Grubbe, Siveil, øverste sekretær, f

1636 1.54, 224.

Grube, Karl, arkivar ved overretten

på Gottorp, i det holsten-lauen-

borgske ministerium 134, 195.

Grundtvig, Johan Didrik Nikolaj

Blicher, chef for kongerigets arkiv-

kontor 137-39, 144, 174-75.

Grønland. Peter, arkivar ved tyske

kancelli
,

justitsråd , administra-

tor af skatkammerfonden, f 1825

179.

Grøpper, Georg Henrik, arkivar ved

krigskancelliet, krigsråd 182.

Gude, Markvard, regeringsråd og

bibliothekar på Gottorp, f 1689

54, 191.

Gutzlof, Jonathan, landkansler 1598

32.

Gyldenstjerne, Anna. Korfits VilTerts

224.

— Mogens, statholder på Københavns

slot 23, 211, 217.

Gynther, Fredrik, kammersekretær,

t 1655 156, 237, 244.

Gortze (Gjordsen), Klavs, kongens

kansler, f 1532 151.

Gottsche, Mathæus, registrator ved

matrikelkontoret 176,.

Haderslevhus, se arkiver.

V. Hagen, Franz, gehejmekancelli-

assessor, f 1702 (il, 268.

— Franz, gehejmearkivar ved tyske

kancellis arkiv, f 1749 som ge-

hejmeråd 61-62. 69, 106-7, 178.

Hall. K. K.. minister for kirke- o>^

un(lervisningsva\senet 134-35, 143,

3(15.

Hallensen, Jens, arkivar ved gene-

ral! tots- o^r kommissariat >knlb';.'i«'f-^

depechekontor. krigsrad.t 177(» \s-2.

Hammeken, Otto Ferdinand, kasse-

rer og arkivar i marineministeriet

187.
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Hanisch. Antonius, kammersekretær,

t 1561 :>-M3, 155, 216.

Hans, konge 11.

Hansen, Kristian Fredrik, arkivar

ved rentekammerarkivet, etatsråd

og amtmand 114, 11-2.

Harboe, Kristian Ludvig, arkivsekre-

tær, t 1^69 som kontrollør ved

det stemplede papir og kancelli-

råd 71, 160.

Hargens, Wulf Herman, arkivar ved

tyske kancelli, rådmand i Haders-

lev 180.

Hausmann, Daniel, arkivar i Gliick-

stadt og på Gottorp, regeringsråd

på Gottorp 193.

V. Heespen, konferensråd 78.

Hegelund, Nils, landmålingskonduk-

tør, t.l732 57, 176.

V. Helm, Friedrich Kristian, arkivar

ved overretten på Gottorp, f 1769

194.

Helt, Kristian, arkivar ved krigs-

kancelliet, kancelliråd, f 1^54 109.

Hennings, Avgust Adolf Fredrik,

arkivsekretær ved tyske kammer,

t 1826 som kammerherre og ad-

ministrator for grevskabet Rantzau

114. 172.

Herman, kapellan hos biskop Eskil

1135 2.

Heydenreich, Georg, tysk sekretær

190.

Hjelmstjerne, Henrik, sekretær i

danske kancelli 71, 80. 280-81.

Hjort, Johan Edvard Peter, registra-

tor ved danske kancellis arkiv-

kontor, t 1863 169.

Hjorthøy, Kristian Julius Fredrik,

arkivar ved danske kancelli, ju-

stitsråd, t 1848 96, 167-68.

Holk. Kristian, øverste sekretær, f

1641 153.

Holm, departementschef i finang-

ministeriet 128, 3(X).

Holst, P. K., norsk statssekretær

103.

Horn, Hans Jokurri, arkivar ved

kamrenes forenede arkiv, f 1781

118-19, 172-74.

Horn, Hans Kristoffer, arkivar ved

rentekammerarkivet, f 1815 173-

74, 285.

Hougård, Ole, anden registrator ved

rentekammerarkivet, anltsforvalter

i Holbæk 175.

Hvenbo (Yenusinus), Jon Jakobsen,

historiograf 1602—8 34.

Hvidtfeld, Arild (Arvid), øverste

sekretær, rigskansler, f 1609 27-

28, 31-35, 153. 224, 226.

Hygom, Peder Jakob, registrator ved

gehejmearkivet 94, 96, 163.

Hyllested, Karl Anton, arkivar ved

krigskollegiet, justitsråd 183.

Højer, Andreas, historiograf 7 1 , 73, 75.

JebseUj, Rejnhold, sekretær ved det

tyske kancelli 49, 53.

Jensen, Abraham, rigens skriver 225.

Jessen, Thomas Balthasar, kammer-

sekretær, t 1731 som gehejmeråd

48-49, 75, 191, 268-69.

Johannes, biskop af Roskilde 1292 5.

Johnsen, Jon, konduktør ved land-

målingsarkivet, f 1826 176.

Isaksen, Joh. (Pontanus), historio-

graf 35.

Juel, Herman, lensmand på Kalund-

borg 26, 223-24.

Junge, Nikolaus, dr. jur. , kansler

hos hertug Johan Adolf, f 1614

32, 190.

Juul, Absalon, øverste sekretær, f

1589 153.

Juggert, Friedrich, hertugelig kam-

mersekretær 190, 250.

Jørgensen, Adolf Ditlev, gehejme-

arkivar 140, 175.

— Hans, arkivar ved admiralitets-

arkivet 112, 184.

Kås, Nils, kongens kansler, f 1594

24, 27-29, 151, 226."
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Kali. Johan Kristian, arkivar ved

rentekammerarkivet, kammerråd,

t 1844 173, 175.

Kali-Rasmussen, Mikael Nikolaj Kri-

stoffer, registrator ved gehejme-

arkivet, f 1863 95. 97. 128, 133,

164. 293.

Kalundljorg. se arkiver.

Karl, kongelig kansler 1175—80 2.

Keyser, J., professor 103.

Kiel. se arkiver.

Kielmann. hertugelig kansler 37, 250.

Kilde, Henrik Kristian, chef for ad-

miralitets- og kommissariatskolle-

giets depeche- og arkivkontor 120,

186.

Kirchov. Henrik, sekretær ved det

kongl. regeringskancelli i Gliick-

stadt 191, 250.

Klein, Henrik Karl, kancellist ved

slesvigske ministeriums arkivkon-

tor 181.

Kleist, Ernst, i hertug Hans's kan-

celli 1566 220.

Klevenfeldt. Terkel 71, 80, 85, 280-81.

Klingberg, Lavrids, chef for adrrii-

ralitets- og kommissariatskollegiets

arkiv- og depechekontor, etatsråd

119-20, 186.

Klog. Jens, kancelliforvalter, f 1720

166.

Knudsen. Hans, registratoi- ved ge-

hejniearkivet, f 1851 95. 97-99,

123, 133, 164, 298.

— Hans Kristian, arkivai* ved danske

kancelli, f 1780 113, 167-68.

— Kristian, registrator ved danske

kancelli, f 1813 168.

Kocii. i)ygnin;^sdirektør, konferens-

rad 126, 12S. 299-3(J0.

Kofod, Kristian Sigfrid, arkivsekre-

tær ved tyske kancellis arkiv, kan-

cellirad, t 1745 106-7, 179.

Koldinghus, se arkiver.

Kopp, Andreas Sigfried, arkivar ved

krigskollegiet. etatsråd 183.

Kopj)erschmidt, se Cypræus.

Korn, kontorchef i domænekont. 134.

Krabbe, Kristian Fredrik, arkivar

i marineministeriet, chef for mi-

nisteriets revisionskontor, etatsråd,

t 1878 186.

Krag, Erik, øverste sekretær, f 1672

39, 154, 243, 246.

— Nils, øverste sekretær, f 1650

154.

— Otte, øverste sekretær, f l^^'*

154.

Krag, Nils, dr., historiograf 29. 33.

231-33.

Krarup. Fredrik Janus, registrator

ved gehejmearkivet 164.

Krieger. A. F., indenrigsminister 124,

134.

Kristensen, Nils, brevkammerskriver.

kammerrad. f 1733 63, 171:

Kristian I 11.

Kristian II 10, 13-14.

Kristian IV 35.

Kristian VIII 122.

Kristoffer af Bajern 10.

Kristoffersen, Klavs (Lyskander) 34.

Kriiger, se Croger.

Københavns slot, se arkiver.

Lange, Tyge, øverste sekretær, f 1614

154.

Lange, etatsråd, deputeret i danske

kancelli 96.

— Kristian. fuldmæ*gtig ved rente-

kammerarkivet, t 1840 175.

Langebek, Jakob, gehejmearkivar, t

1775 71-72. 78-S7. 161. 2.SO-81. 284.

Langeland. Olfert Fischer, bestyrer

af krigsministeriets arkiv, over-

krigskommissær 141, 184.

Larsen, departementschef i inden-

rigsministeriet 12S, 134-35. 139,

144, 3(X)-1.

Lassen. Harald Eskil. burcauchet ved

rentekammerarkivcl. justitsrad, t

1SS() 1.34. 136, 173, 175, :i03.

Laurentzeu. Johannes, arkivskriver

49.

Lente, iJidrik Marx, arkivar i (iluck-

stadt. t 17 ir, 1«H), 193.

21
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Lente, Hugo, arkivar i Gliickstadi

og på Gottorp, t 1680 46, 190-92.

— Theodor, råd og tysk kansler, f
1668 38, 40, 156, 240.

Lillienkron, kansler 54.

Limskov. Peder, fuldmægtig ved

rentekammerarkivet, generalskibs-

jmåler, f 1755 174. •

Lindenov, Kristoffer, sekretær 41.

V. d. Lippe, Kristoffer, kongelig råd

37, 250.

Lobedanz, Georg Karl Friedrich,

arkivar ved overretten på Gottorp

194.

Lohmann, Eskel, arkivsekretær ved

tyske kancellis arkiv, justitsråd, f
1737 62. 76-78, 106-7, 178, 192,

271, 274.

Lund,' Henrik, kancelliforvalter, f

1685 55, 165.

— Kristian , konduktør ved land-

målingsarkivet 176.

— Zakarias, rektor på Herlufsholm

165-66.

Lundegård, se arkiver.

Luders, Julius Fredrik Ludvig, arki-

var ved danske kancelli, f 1824

167.

Lyskander, se Kristoffersen.

Lyxdorf, Bolle Villum, arkivar ved

danske kancelli, f 1788 som ge-

hejmeråd og første deputeret i

kancelliet 106, 166.

V. d. Maase, Friedrich, sekretær og

arkivar på Gottorp, konferensråd,

t 1747 193.

Madvig, J. N., minister for kirke- og

undervisningsvæsenet 127 , 130,

301.

Magnussen. Arne, arkivsekretær, f
1730 51-52, 59. 64, 68, 71, 160,

253.

— Fin. gehejmeaikivar, f 1847 59,

90, 95, 97, 101, 103-4, 123. 162.

Malling, Ove, statsminister 100-1,

103, 119, 173.

Mandix, Jørgen, registrator ved dan-

ske kancelli, f 1835 168.

Margrete, dronning 7-9.

Matthiessen, Karl Markus Andreas,"

inspektor ved gehejmearkivets

læsestue 128, -165.

Matzen, Vollert, sekretær ved ovér-

• retten på Gottorp, f 1788 117, 194.

Mavridsen, se Mouritzen.

Mejer, Hans, kongens drejer 22.

Mektild, dronning 6.

Metzner, Leonhard, hofråd, f 1629

156, 234.

Moe, Henrik, chef for admiralitets-

og kommissariatskollegiets de-

peche- og arkivkontor, f 1798 186.

Momsen, Alexander, arkivar ved

tyske kancelli, kancelliråd, f 1857

180.

Monrad, D. G., minister for kirke-

og undervisningsvæsenet 124-27,

137-38, 292.

— Hans, arkivar ved admiralitetet,

generalkrigskommissær i Norge

185.

Mortensen, Jon, afskriver 74.

Morville, Nils, konduktør ved land-

målingsarkivet, justitsråd, f 1812

118, 176.

Moth, Johan, sekretær og arkivar

ved tyske kancelh, f 1705 44-45.

49, 53-54, 60-61, 157, 166, 178,

190-91, 193, 263, 268-69.

— Mathias, gehejmeråd, oversekre-

tær, t 1719 48-52, 59, 83, 159,

253-54.

Mouritzen, Lavrids (Lars Mavridsen),

brevkammerforvalter 57, 170.

Munch, Karl, fuldmægtig ved rente-

kammerarkivet, t 1855 175.

— Nils Simonsen, arkivar ved kom-

mercekollegiet, f 1786 177.

Muller, Otto Fredrik, arkivar ved

norske kammer, f 1784 som kon-

ferensråd 114, 172.

Møller, Hans Peter Kofod, arkivar i

justitsministeriet, byfoged i Mid-

delfart, 1 1874 128, 168, 297, 299-300.
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Moller, Toger, registrator ved danske

kancelli, f 1792 168.

Morch. Kristian, kanimersekretær 108.

Nelling. Kristoffer, registrator ved

kamrenes arkiv, bogholder ved

(len kobenhavnske extraskat 174.

Niederstett, Burchard, dr. jur., arki-

var ved fællesarkivet på Gottorp,

hofråd 44, 46, 190. 192. 254-55.

Nielsen, Rasmus Ølgård, fung. arki-

vai-. fuldmægtig i krigsministeriet

184.

Nils, biskop af Roskilde, kongens

kansler 3.

— biskop af Slesvig, kongens kans-

ler 3.

Nøn*egård, Rasmus, arkivar i marine-

ministeriet, t 1863 186.

v. Obelitz, Fredrik, registrator ved

danske kancelli, f 1839 169.

Oldenburg, se arkiver.

Otte. Henrik Karl. sekretær ved

overretten på Gottoi-p, justitsråd

194.

Oxe. Peder, rigshovmester 26.

— Torben 12.

Pahl. Markus, registrator ved land-

etatens kommissariat, f 1762 110,

182.

Parsbjerg, Mandrup, vicekansler 152.

Paslich, Kasper, tysk råd, f 1597

24. 155. 223.

Paulli. Jokum Rikard. brevkanimer-

skriver. f 1759 108. 171-72.

Petersen, Nils Mathias, registrator

ved gehejniearkivet. f 18r>2 som
etatsråd og professor 93, 95-99,

101, 163, 293.

— Ulrik 77.

Piper. Moritz Kristian, sekrcta'r og

arkivar ved overretten pa Gottorp,

overlandevejsinspektor 194.

Plesner, Kristian Ulrik Adolf, regi-

strator ved gehejmearkivet. f 1882

128, 133. 14(). 164.

Ponsaing. Karl Georg Anton, arkivar

i udenrigsministeriet . legations-

rad. t 1837 181.

Pontanus, se Isaksen.

Pram, Kristen Henriksen, arkivar

ved kommercekollegiet , toldfor-

valter på St. Thomas, f 1821 177.

Prangen, F. V. K.. chef for tyske

kancellis expeditions- og arkiv-

kontor 180.

Prehn, Fredrik Kristian, arkivar ved

tyske kancelli, kancellirad 180.

— Lorenz, sekretær og arkivar på

Gottorp, etatsråd, f 1761 103.

Råsløff, minister for Slesvig 131.

Radolf fra England, kai)ellan 1158.

kansler og biskop i Ribe 2.

Ramel,Henrik,tysk kansler, tl610 156.

Randrop, Hans, skriver i general-

kommissariatet for landetaten 110.

Rantzov, Henrik, statholder 25, 189.

— Kristian, greve, statholder 4(>.

Rasch, Frans, sekretan- i statskolle-

giet 40, 247.

Rasmussen, Hans, adjung. kancelli-

forvalter, t 1713 166.

— Kali, se Kall-R.

— Rasmus, kancelliforvalter, 1 1707

39, 50, 55, 165.

— Regel, renteskuiver 171.

—' Soren, arkivsekretær, f 1729 50-

51, 160, 166.

Reedtz, se Relz.

Rchden, Martin Krislian, arkivar

ved generalitets-og kommissariats-

kollegiet, etatsråd 122, 140-41.

l.S.3-84.

Rehfeldl. Ail»erl, chef for arkiv-,

registrator- og kassererkontoret

ved generalitets-og kommissariats-

kollegiet 115. 182-83.

Reinking, Diilrik. kansler i herlug-

dpmmerne H(i, 244.

21*
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Reitzer, Jørgen, sekretær i tyske

kancelli, f 1^^^^ 38, 157, 178.

Retz, Jørgen, sekretær 243.

— Peder, rigskansler 39, 40, 158,

246.

Reventlov, greve, imiversitetspatron

50-51.

Rig, Erik Emunes kapellan 1135 2.

V. Rosen, G. A. S. H., assistent i ma-

trikelkontoret, kammerjunker 177.

Rosenborg, se arkiver.

Rosenkrantz, Birgitte, Peder Bildes

— Iver, statsminister 76-77.

— Oluf, ridder 206.

Rosensparre, Sten, lensmand på Ka-

lundborg 25, 218.

Rosenstand-Goiske , Alfred, arkivar

ved rentekammerarkivet, justits-

råd, 1 1864 134, 136, 138, 173, 175,

303.

Roskilde domkirke, se arkiver.

Rostgård, Fredrik, gehejmearkivar,

•oversekretær, f 1745 58-62. 64, 66,

68, 71, 75-76, 83, 159, 264-67, 270.

Rud, Knud, ridder 206-7.

Rømer, Karl Fredrik Frans Daniel,

sektionschef, kammerjunker 183.

Rønnov, Joakim, biskop 20, 151.

Sandhagen, Kristian, arkivar ved

arkivet på Gottorp, hertugelig ju-

stitsråd 191.

Saxe, erkebiskop .Absalons klerk 3.

Scavenius, Hans, arkivar ved krigs-

kancelliet, etatsråd, f 1800 109,

182.

— J. F., minister for kirke- og un-

dervisningsvæsenet 145-46.

Scharffenberg, Kristian Rudolf, arkiv-

sekretær ved tyske kancellis arkiv,

t 1782 80, 85, 107, 112-13, 179,

181, 280-81.

— Mikael Georg, arkivar ved de-

partementet for de udenlandske

sager, geheimelegationsråd, f 1832

181, 285, 287.

Schmidt, Hans Petersen, arkivar ved

tyske kancelli, kancelliråd 180.

— Nikolaus, sekretær og arkivar ved

overretten på Gottorp 194.

— Simon Hansen, arkivar ved krigs-

kancelhets arkiv 109, 182.

Schneidebach, Ludvig, sekretær og

registrator ved kancelliet i Gliick-

stadt, kanceUiråd, f 1676 190,

192.

.

Schoustrup, Peder, konduktør ved

landmålingsarkivet
, f 1754 176,

277.

Schulin, S., greve, oversekretær 106,

172, 179.

Schulte, Henrik, rentemester 13.

Schumacher, Peder, se Griffenfeld.

Schøller, Kasper, kammersekretær,

t 1719 som justitiarius i højeste-

ret 47, 68, 159.

Schøning, Gerhard, gehejmearkivar,

t 1780 71-72, 85-88, 161.

Secher, K. E., stipendiarius ved ge-

hejmearkivet 128.

— Nils, chef for kongerigets arkiv-

kontor, t 1874 134, 136-37, 168,

303.

Segeberg, se arkiver.

Sehested, Hannibal 89, 246.

— Kristian, oversekretær 60-61, 268.

— Kristen Thommesen, kongens

kansler, f 1657 39, 152, 237, 243.

de Seréne d'Acquéria, Prosper Leon,

arkivsekretær i udenrigsministe-

riet, t 1870 181.

Sevel, Fredrik Kristian, brevkammer-

skriver , arkivar ved rentekam-

meret, t 1778 som konferensråd

og deputeret i admiralitetskoUegiet

108. 171.

Sidenborg, Jakob, brevkammerfor-

valter, assessor i kommercekolle-

giet, t 1685 55-56, 170.

Simonsen, se Vedel Simonsen.

Simony, K. F., justitsminister 134.

V. Sixtel, Peter, arkivar ved tyske

kancelli, kancelliråd, expeditions-

sekretær 116, 179.
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Skovgård, Hans, øverste sekretær,

t 1580 153, 215-16.

Snorrason. B., stipendiarius ved ge-

hejmearkivet 1:28.

Sommer, Johan Kristian, sekretær

og arkivar i Gluckstadt, justitsråd

193.

Sorgenfrey, Henrik, arkivar ved ad-

miralitetet, krigsråd 185.

Splittorf. Johan, arkivar ved krigs-

kollegiet, justitsråd 183.

Stampe, Tyge Rothe, arkivar i

udenrigsministeriet, bureauchef og

konferensråd, f 1878 181.

Steinmann. Johan, landarkivar i

hertugdømmerne, medlem af re-

geringskancelliet på Gottorp, f

.1686 53, 11)1, 193.

Stemann, P. K., præsident i danske

kancelli 123-24.

Struensee 112-14.

Suhm, Peter Fredrik 71-72, 79, 85-

87; 161.

Sunesøn. Andreas, kongens kansler,

erkebiskop i Lund 3.

— Peder, biskop af Roskilde, kong-

ens kansler 3.

Svanning.Hans historiograf26-27, 31.

Svave, Peder, tysk sekretær 26-27.

Sørensen, Jens, brevkanmierforvalter,

t 1684 43-44, 55, 170, 249.

Thenner, Hjeronimus, tysk kansler,

t 1570 24, 155.

Thomsen, Johan Mathias, registra-

tor ved danske kancelli, f 1827

168.

Thorkelin, George Dempster. kopist

ved gehejmearkivet 94.

— Grim Jonsen, gehejmearkivar.

t 1829 88-97, 99. 102-3, 162, 285,

289.

Thorlacius, Skule Peter Kristian,

fuldmægtig ved kongerigets arkiv-

væsen, t 1870 137. 169.

— Skule Thordarson, udn, til ge-

hejmearkivar 87-88, I(»4, 162.

Thorlefson. Hans, kongelig anti-

kvarius 47.

Tillge. Thomas Kristian, chef for

admiralitets- og kommissariats-

kollegiets bogholder-, arkiv- og

depechekontor, etatsråd 186..

Toke, Erik Lams nbtarius 2.

Top, Hans Peter, arkivar, depu-

teret i admiralitetet, etatsråd, f

1776 184.

Tratziger (eg. Drahtzieher) , Adam,
hertug Adolfs kansler, f 1584 25,

189, 220-21.

Tryde. Fred. Krist. . Vegistrator ved

kommercekollegiets arkivkontor, f

1818 177.

Tuxen, Sotie Amalie. Søren Ras-

mussens 160.

Tønderhus, se arkiver.

Ulfeld, Korfits Knudsen, øverste se-

kretær, t 1563 153.

Urne, Kristoffer, rigens kansler 40.

Urup. 4xel 39, 246.

Uttenhof, Wolfgang, tysk kansler, f

1542 14, 155, 188, 219.

Valdemar Atterdag 7, 8.

Valter, erkebiskop Absalons kapel-

lan 3.

Wardenburg, Avgust. arkivar ved

tyske kancellis arkiv, l)orgemester

i Husum, justitsråd 179, 28.5-87.

Wartberg, Jens Severin, arkiysekre-

tær ved danske kancellis arkiv, f

1749 105-6, 166.

Weber, Jens Jakolj, registrator ved

gehejmearkivet. f iSO.i. 8.".. 89-90,

93-94, 163.

Vedel, Anders Soren.«!en 27, 2i), 31, 34.

Vedel Simonsen, iiist, forf. 94-95,

100-1.

Wegener, Kaspar Fredrik, gehejme-

arkivar. gehejmekonfercnsrad 123-

47. 1<;3, 292. 3()()-l. 30.3-4.

Wegner (Weigner), Henrik, arkivar

vedkrigskancelliet. f 1743 109, 182.
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Venusinus, se Hvenbo.

Werlauff, professor 94-95, 100, 104.

Vestesen. Søren, kancelliforvalter, f

1712 165. .

Viborg domkirke, se arkiver.

Villiunsen, Henrik, kancellist og re-

gistratorved danske kancellis arkiv

105.

Vind, Iver, øverste sekretær, f 1658

154, 235.

Wohnsen, Konrad, arkivar ved .ad-

miralitetet, byfoged i Kalundborg,

t 1766 184.

Voigt, professor, arkivar i Konigs-

berg 103.

Wolf, Fredrik, gehejmearkivar
, f

1677 38, 40-41, 46, 53, 158, 178,

245, 253, 257, 262.

Wolf, Henrik Konrad, arkivar ved

tyske kancelli, amtsforvalter og

aktuar i Flensborg 180.

— Kristian, regeringsråd i Gliick-

stadt 190.

Vordingborg, se arkiver.

Worm, Johan, assessor i rentekam-

meret, konferensråd og deputeret

i finanserne, f 1718 57, 171.

— Villum, kongelig antikvar 42.

Vorndran, Peder Kasper, arkivar ved

rentekammerarkivet, konferensråd

og deputeret, f 1822 119, 172.
'

Worsaae, J. J. A., minister for kirke-

og undervisningsvæsenet 101, 144.

Voss, Kristian Eberhard, gehejme-

arkivar. t 1791 85, 88-90, 101-2,

107, 112-13, 117, 162, 179.

_ Trykfejl.

Side 170, linje 3: 22.; læs 30. Jan.

— 191, — 1: Branner, læs Brammer.

— 192, — 19: 4., læs 21. Juli.
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Forklaring- til de vedføjede planer.

I.

Københavns slot (efter P. Mejborgs komposition på

grundlag af tegninger og beski'ivelser) med grundplan af en

del af stueetagen (efter original fra 1709).

I tegningens forgrund ses det såkaldte bagtårn {((), der

dannede den sydlige afslutning på den ældste slotsfløj, hvis

tykke mure i planen kan følges op til den gamle indgang (o. 6*).

[De to ikke nærmere udførte rum har under planlægningen

været utilgængelige for opmålingen.] På billedet ses denne

fløjs oprindelige højde, der endnu er bevaret i det nærmeste

stykke til højre for tårnet; der er 4 etager: kælder og mellem-

etage med glugger, stue og sal- med vinduer. Kristian III

opførte bagved hele denne fløj en ny række rum, hvorved

den blev mere end dobbelt så dyb, og dernæst en høj over-

bygning over en del af den, således som det ses tilhøjre på

billedet. I denne hovedfløj fandtes de kongelige værelser på

første sal, med lejligheder for prinserne over og under denne.

I bagtårnet havde kongen sit „drejerkammer", der var

kostbart udstyret og hvorfra han kunde gå ned i de lavere

liggende hvælvinger. Allerode i Kristofler af Bajerns testa-

mente siges der, at han har sine perler „i tårnet på Køben-

havns hus" (D. mag. 4. række V 353). Hvælvingen i stuen

kaldes ,den grønne hvælving**, rimeligvis fordi den havde grønt

klædes tapet, og her fandtes arkivet, oprindelig i forbindelse

med sølvet og pengeskatten. Efterliånden udvidedes det til de

nærmest liggende hvælvinger i slotsfløj« 'ii (A. <.). De på planen

med ff betegnede rum tilhørte slotsherren (lensmanden), der

således særlig kunde tage vare på og være ansvarlig for skatten.
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1. Slotskirken.

2. Den „nye bro*' (som over graven førte til tøjhuset).

5. Hovedtrappetårnet.

4. Blåtårn.

o. Den „øverste" (indre) port.

6. Broen over graven.

7. Den „nederste" (ydre) port (hvis fundamenter fandtes

dér hvor nu Fredrik VII's rytterstatue står).

a. Bagtårnets stuehvælving.

5. c. Ydre hvælvinger (1588 sølvkammer?).

d. Slotsherrens bolig (rummet nærmest kirken tildels

borgestue).

e. Kancellibygningens stue ; oprindelig rådstue, senere

møntværksted, endehg zahlkammer og krigskancelli.

II.

Kancellibygningens- stue efter Thurah, 1746, tilligemed

gehejmearkivets og en del af provianthusets stue i nutiden.

Kancellibygningen.

1. Danske kancellis arkivhvælving.

2. Rentekammerets „slotsplads arkiv".

5. Hofrettens arkiv; fra 1771 (på. et lille rum ved trappen

nær) en del af det følgende.

4. Tyske kancellis arkiv; fra 1771 delt i to, af hvilke det

nærmest porten tilhørte departementet for de uden-

landske anliggender. (Efter 1880 finanshovedkasse).

o. Porthvælvingen.

6. Krigskancelliets arkiv.

7. Rentekammerets „gamle arkiv" ; den forreste del ind-

til 1852 landmålingsarkiv.

8. Rentekammerets „store arkiv".

(I alle iirkivlokaler fmdes der kakkelovne.)

Gehejmearkivets bygning.

.9. Arkivhvælving, som indtil 1749 tilhørte danske kan-

celli, derpaa gehejmearkivet, 1842—53 igen kancelliet.

10. Arkivets trappe.
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11. Oprindelig arkivhvælving ; 1742—49 malerstue til slottet

;

fra 18£7 lejlighed for arkivets hud.

12. Porthvælving til proviantgården.

Provianthuset.

13 Kristian IV's hvælving; 1801—G4 indrettet til arkiv og

ved de to i planen afsatte indgange sat i forl^indelse

med gehejmearkivet. (Reolerne er her ikke antydede,

således som i kancellibygningen).

III.

Gehejmearkivets første sal.

1. Trappegang.

2. Arkivhvælvingen (1884 indrettet til læsesal). .

S. Hvælving med oprindelig gennemgang for kongen til

konsejlet.

4. Løngang fra kancellibygningen ind til slotsløngangens

stueetage.

Bygmester J. K. Ernst's oprindelige plan til forbindelses-

punkt mellem de kongl. bygninger.

1. Løngangen fra Københavns slot.

2. Vestibule.

3. Gehejmearkivets trappe.

4. Arkivhvælvingen.

5. Det kongl. bibliothek (nærmest det ældre konsejls-

værelse).

6. „Kongens trappe".

7. Konsejlet, i kancellibygningen.

8. Løngangen til Anna Sodes bolig „bag børsen**.

9. Provianthuset.





Københavns slot, med grundplan af en del af stueetagen.
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II.

Arkiverne i kancellibygningen (174(5), gehejmearkivet og

Kristian IV's hvælving i provianthuset (1884).
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III.

Gehejmearkivets første sal tilligemed den oprindelige

plan af bygmester Ernst.
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